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PODSTAWA PRAWNA 
Na podstawie: 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910.); 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327); 

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010); 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela r. (Dz.U. 2019 poz. 2215.); 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019 poz. 1781); 

Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2245); 

Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019                            

poz. 1078); 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U z 2020 poz. 1845); 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 502); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 373);  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512); 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000910
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 2020 poz. 983); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1322); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1604); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  

i turystyki  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157); 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki                            

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1194). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020 r. poz.493; zm. Dz. U z 2020 r. poz.530, poz.657, 

poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz.1394 i poz. 1539). 
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 Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

(uchylony) 

 

§ 2. 

 

1. Zespół nosi nazwę: Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie. 

2. (uchylony). 

3. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie tworzą: 

1) Przedszkole Samorządowe w Gorzowie; 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gorzowie. 

3) (uchylony). 

 

§ 2 a.  

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół  

im. Marii Konopnickiej w Gorzowie; 

1a) Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez  

to rozumieć organy Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym 

Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie;  

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka/ucznia  

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem/uczniem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gorzowie; 

5) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola 

Samorządowego w Gorzowie; 

6) Zespole – należy przez to rozumieć Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej 

w Gorzowie; 

7) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Gorzowie; 

8) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej 

 w Gorzowie; 

9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chełmek; 

10) Organie nadzorującym – należy przez to rozumieć organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

czyli Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie; 

11) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 
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§ 3. 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gorzowie jest publiczną ośmioletnią 

szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. (uchylony). 

 

§ 4.  

 

1. Siedziba Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie mieści się 

w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Gorzowie. 

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Chełmek. Rada Miejska i Urząd Miejski  

mają siedzibę w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 11. 

3. Organem nadzorującym nad Zespołem jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 

4. Przedszkole ma ustalony obwód Uchwałą Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Chełmku 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

5. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XXVI/267/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 

23 marca 2017 r. 

 

§ 5. 

 

1. Na pieczęci Zespołu używana jest nazwa: Samorządowy Zespół Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Gorzowie. 

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

1) „Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie – Przedszkole 

Samorządowe”; 

2) „Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie – Szkoła 

Podstawowa”. 

3) (uchylony). 

 

§ 6. 

 

Zespołowi nadaje imię Organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,  

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 7. 

 

1. Czas cyklu kształcenia w Zespole wynosi: 

1) w Przedszkolu – do 4 lat; 

2) w Szkole – 8 lat; 

3) (uchylony). 

2. W Zespole mogą być prowadzone: 

1) świetlica szkolna; 

2) stołówka szkolna; 

3) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów; 
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4) zajęcia rekreacyjne, kulturalne, sportowe dla dorosłych, poza godzinami zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 7 a. 

 

1. W Szkole funkcjonuje dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej. Zasady funkcjonowania  

dziennika w wersji elektronicznej określa Regulamin dziennika elektronicznego. 

1a W Przedszkolu funkcjonuje dziennik zajęć w wersji papierowej. 

1b. W Zespole do pozostałych zajęć funkcjonują dzienniki w wersji papierowej. 

2. (uchylony). 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół 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.  

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu 
 

§ 8. 

 

1. Kształcenie w Zespole składa się z:  

1) wychowania przedszkolnego obejmującego oddziały Przedszkola dla dzieci  

3–6 – letnich; 

2) edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I – III Szkoły; 

3) edukacji przedmiotowej obejmującej klasy IV – VIII Szkoły. 

2. Zespół realizuje cele i zadania określone: w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych  

na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  

z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji  

o Prawach Dziecka, w ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami, a także Programie 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

3. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę 

programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

4. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania                                  

oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.                          
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W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym 

etapie edukacji. 

5. Celami edukacji wczesnoszkolnej są: 

1) wspieranie całościowego rozwoju ucznia; 

2) odkrywanie własnych możliwości i sensu działania; 

3) gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna; 

4) zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia; 

5) respektowanie podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy 

oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania; 

6)  osiągnięcie dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

6. Celami edukacji przedmiotowej są: 

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; 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, religijnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12)  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego  

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

7. Do zadań Przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 
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4) zapewnienie 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; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby

 tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,  

w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka; 

10) tworzenie 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; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu i podejmowania intencjonalnego działania, 

prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych; 

14) systematyczne uzupełnianie, 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; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

8. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania 

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich uczniów,  

w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie aktywności ucznia; 

4) wspieranie rozwoju mechanizmów samodzielnego uczenia się; 
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5)  wybór lub opracowanie programu nauczania opartego na treściach adekwatnych  

do poziomu rozwoju uczniów, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

6) realizacja programu nauczania; 

7) zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii; 

8) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych uczniów, 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, 

c) wspierających aktywności uczniów, rozwijających nawyki i zachowania 

adekwatne do poznawanych wartości,  

d) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych,  

e) wspierających poznawanie kultury narodowej,  

f) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

g) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów; 

9) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów 

edukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą uczniów, nabywanie 

umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej 

poczucie bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia 

tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, 

społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

10)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia. 

9. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:  

1) kształcenie na każdym przedmiocie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie  

o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie 

się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

4) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania, zwiększenie 

aktywności czytelniczej uczniów, kształtowanie postawy dojrzałego  

i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem 

literackim; 

5) rozwijanie wysokich kompetencji czytelniczych, wpływających na sukces uczniów  

w Szkole, a w późniejszym życiu pozwalające pokonywać uczniom ograniczenia  

i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym; 
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6) stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych  

do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się 

z informatyki; 

7) przygotowanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; 

8) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

9) dostosowanie nauczania uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do ich możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się; 

10) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, ugruntowanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,  

a także stosowania profilaktyki; 

11) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

12) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

13) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

14) dbanie o wychowanie uczniów w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka; 

15) kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz rozwijanie 

zainteresowania ekologią; 

16) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz prowadzenie 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

17) kształtowanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, 

w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych  

lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami; 

18) rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz umożliwianie stosowania 

w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych  

lub metodycznych; 

19) stwarzanie uczniom warunków do indywidualnego kierowania procesem uczenia się; 

20) ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele 

wychowania i kryteria jego oceny; 

21) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi.` 

10. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

11. Wynikające z celów zadania Przedszkole realizuje w ramach określonych obszarów 

edukacyjnych:  

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

12. Zadania Przedszkola, o których mowa w ust. 7 są realizowane poprzez: 
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1) zajęcia wspierające rozwój dziecka; 

2) wykorzystanie każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka w Przedszkolu,  

czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane; 

3) realizację Programu wychowania przedszkolnego; 

4)  naturalne obszary rozwoju dziecka wskazujące na konieczność uszanowania 

typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się 

dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola, jak i na świeżym 

powietrzu; 

5) organizację zajęć kierowanych, biorąc pod uwagę możliwości dzieci,  

i ich oczekiwania poznawcze, potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy; 

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej  

do osiągnięcia dojrzałości szkolnej; 

7) zabawy przygotowujące do nauki pisania liter; 

8) diagnozę, obserwację dzieci;  

9) twórczą organizację przestrzeni ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń 

przedszkolnych; 

10) potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia; 

11) pomoc w rozumieniu, dynamiczno i szybko zmieniającego się otoczenia; 

12) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej na rytmie dnia, zapewniając dziecku 

zdrowy rozwój; 

13) pobyt w Przedszkolu, który jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem 

specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną; 

14) zwracanie uwagi na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, 

które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w Szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego; 

15) zajęcia rytmiki, prowadzone w każdej grupie wiekowej; 

16) zajęcia gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 

postawy; 

17) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka; 

18) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji Programu wychowania 

przedszkolnego; 

19) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w Szkole; 

20) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno 

odbywać się przede wszystkim w formie zabawy; 

21) stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym 

 w różnych sytuacjach życia codziennego; 

22)  aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków, która pozwoli 

dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania;  

23) zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań; 

24) elementy przestrzeni takie jak zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane  

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania 
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zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, 

inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów; 

25) odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci, jak również 

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

26) estetyczną aranżację wnętrza umożliwiającą celebrowanie posiłków  

oraz podejmowanie prac porządkowych.   

13. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 8 są realizowane poprzez: 

1) niezwykłą staranność w doborze treści, środków, strategii, metod kształcenia,  

aby ukazać uczniom scalony obraz świata i ułatwić jego rozumienie; 

2) kontynuację rozpoczętego w Przedszkolu procesu adaptacji do współpracy w grupie 

oraz procesu indywidualnej i grupowej aktywności poznawczej; 

3) kształcenie zintegrowane, które obejmuje: integrację czynnościową, metodyczną, 

organizacyjną i treściową; 

4) organizowanie pracy ucznia tak, aby podstawową formą był dzień jego 

wielokierunkowej aktywności, a nie klasyczna lekcja szkolna; 

5) koncepcję wieloaspektowej aktywizacji ucznia wraz z potrzebą stałego diagnozowania 

jego rozwoju, wspieranie funkcji stymulujących rozwój i jednocześnie odrzucenie 

funkcji selektywnych; 

6) rozpoznanie przez nauczyciela możliwości uczniów, w tym uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i posługiwanie się własnymi twórczymi rozwiązaniami  

w zakresie realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

7) organizowanie zajęć, gdzie nauczyciele planują proces wychowania; 

8) różne formy procesu edukacji; 

9) organizację edukacji uczniów jako dynamicznego procesu nadawania osobistego sensu 

i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako przekaz gotowych 

informacji; 

10) trzy naturalne strategie uczenia się uczniów: percepcyjno-odtwórczą,  percepcyjno-

wyjaśniającą i percepcyjno-innowacyjną; 

11) stosowanie różnorodnych metod kształcenia, w tym metod aktywizujących; 

12) stosowanie metod dostosowanych do stylu uczenia się uczniów; 

13) komunikatywne posługiwanie się przez uczniów językiem ojczystym w mowie  

i w piśmie połączone z umiejętnością czytania w stopniu umożliwiającym płynne 

uczenie się przez ucznia tego języka na I i kolejnych etapach edukacyjnych; 

14) budowanie umiejętności czytania, które powinno się odbywać przez codzienne 

czytanie przez nauczyciela fragmentów lektur oraz wspólne rozmowy o nich tak,  

aby każdy uczeń miał szansę na polisensoryczną eksplorację treści utworów; 

15) planowanie zajęć, tak aby wiedza matematyczna stopniowo układała się w logicznie 

powiązany system prowadzący od myślenia konkretno-obrazowego w kierunku 

myślenia pojęciowego; 

16) spiralny i liniowy układ treści; 

17) organizację przestrzeni, w której uczniowie mogą eksplorować, obserwować  

i doświadczać; 
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18) doskonalenie percepcji słuchowej, sfery emocjonalnej, wrażliwości estetycznej  

i ekspresji twórczej, w edukacji wczesnoszkolnej jest codziennym elementem zajęć 

edukacji muzycznej; 

19) muzykowanie, które wspiera motywację do działań grupowych oraz wpływa  

na nastrój uczniów, co ma wielkie znaczenie w procesie organizacji grupy;  

20) działania wykorzystujące mnogość technik plastycznych; 

21) umożliwienie uczniom postrzegania wartości wizualnych, które zawarte  

są w otoczeniu oraz w naturze; 

22) podejmowane przez ucznia zadania techniczne prowadzące do konstrukcji form 

użytkowych, które nauczyciel włącza do kolejnych działań jako materiał dydaktyczny, 

ukazując uczniom ich funkcjonalność; 

23) określone umiejętności oraz sprawności techniczne, w tym manualne; 

24) zajęcia ruchowe, które odbywają się każdego dnia jako element kształcenia 

zintegrowanego; 

25) organizowanie odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej 

prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

26) rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego jako procesu 

wieloletniego;  

27) pomoc uczniom w rozbudzaniu w sobie pozytywnego  nastawienie do nauki języka 

obcego nowożytnego oraz w budowaniu postawy otwartości i szacunku wobec 

różnorodności języków, kultur i narodowości, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia 

w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; 

28) zapewnienie zajęć z takiego języka obcego nowożytnego, którego nauka może być 

kontynuowana na II etapie edukacyjnym czyli w klasach IV–VIII Szkoły; 

29) realizowanie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

30) stosowanie przez nauczyciela technik uwzględniających możliwości i potrzeby 

rozwojowe uczniów; 

31) odpowiednie wyposażenie sali, w której odbywa się nauka języka obcego 

nowożytnego;  

32) stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu  

przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji; 

33) wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych; 

34) przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej diagnozy oraz systematyczne 

przekazywanie uczniowi i jego rodzicom, informacji zwrotnej na temat poziomu 

osiągnięć i postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych; 

35) zachęcanie uczniów do podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania 

różnych technik służących uczeniu się; 

36) zachęcanie uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów Internetu  

i książek w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów; 

37) organizowanie ciekawych wydarzeń związanych z językami obcymi nowożytnymi; 

38) przygotowanie uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania 

problemów, w tym programowania, gdzie nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich 

edukacji; 
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39) pracę z urządzeniem, np. komputerem, która powinna, w miarę  możliwości, dotyczyć 

wszelkich zadań i ćwiczeń wynikających z programu nauczania w zakresie treści 

wszystkich edukacji;  

40) dostęp do pracowni komputerowej w miarę możliwości; 

41) odpowiednią salę, która powinna być przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, 

pracę w różnorodnych grupach; 

42) wyposażenie sali w: meble potrzebne do zajęć, urządzenia techniczne, narzędzia  

i środki dydaktyczne; 

43) odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, które umożliwia rozwijanie różnorodnej 

aktywności, a także możliwość odpoczynku; 

44) dostęp nauczyciela do różnorodnych narzędzi i pomocy; 

45) odpowiedni wystrój sali i aranżacji wnętrza. 

14. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 9 są realizowane poprzez:  

1) realizowanie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

2) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich zdolności 

poznawczych; 

3) stosowanie rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia 

literackiego, językowego i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny 

uczniom o różnym typie inteligencji; 

4) wykorzystywanie metod takich jak: dyskusja, debata, drama lub projekt edukacyjny; 

5) uczestnictwo w imprezach kulturalnych i społecznych; 

6) zapewnienie przez Szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył 

się na I etapie edukacyjnym i którego nauka może być również kontynuowana 

na II etapie edukacyjnym; 

7) prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali,  

umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach; 

8) używanie języka obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu 

nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach 

interakcji; 

9) wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację 

przydatności języka obcego nowożytnego do realizacji własnych celów 

komunikacyjnych; 

10) wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych;  

11) organizowanie wydarzeń związanych z językami obcymi nowożytnymi; 

12) stwarzanie warunków do obcowania z muzyką „na żywo”; 

13) działania twórcze, w których wykorzystywane są różnorodne formy i struktury dzieła, 

odpowiednie dobieranie zadań, technik, formatów oraz czasu realizacji; 

14) organizowanie w miarę możliwości zajęć w: galeriach, muzeach, obiektach 

sakralnych, pracowniach twórców;  

15) wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych  

i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego oraz uwzględniając prawa autorskie 

twórców; 

16) zajęcia kształtujące i rozwijające postawę patriotyczną, przy jednoczesnym 

poszanowaniu dla dorobku innych narodów; 
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17) odpowiednio sformułowane treści nauczania tak, aby uczeń miał świadomość wpływu 

obywateli na życie publiczne, funkcjonowanie grup i wspólnot społecznych; 

18) stwarzanie sytuacji edukacyjnych, w których uczeń: stosuje poszczególne metody 

autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów i problemów, współdecydowania  

oraz uświadamia sobie własne prawa i obowiązki; 

19) tworzenie warunków do prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń  

i pomiarów z wykorzystaniem metod naukowych; 

20) wykorzystywanie w czasie zajęć w sposób systematyczny map, atlasów, rysunków, 

schematów i wykresów, modeli, encyklopedii, gier i programów edukacyjnych itp.; 

21) współpracę z instytucjami wspierającymi pracę Szkoły; 

22) stosowanie w zrównoważony sposób metod aktywizujących i podających; 

23) planowanie cyklicznych  samodzielnych obserwacji i doświadczeń z wykorzystaniem 

sprzętu laboratoryjnego, a także przedmiotów i substancji codziennego użytku; 

24)  właściwe wyposażenie klasopracowni, między innymi w sprzęt komputerowy  

i multimedialny, dostęp do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

przedmiotu;  

25) dbałość o pracę na przykładach, bez wprowadzania nadmiaru pojęć abstrakcyjnych, 

wykorzystanie gier, rozwiązywania zagadek logicznych i logiczno-matematycznych,  

a także ćwiczenia polegające na pracy lub zabawie z różnymi figurami lub bryłami; 

26) operowanie językiem przedmiotu; 

27)  dobór treści, które znajdują zastosowanie w codziennym życiu, miedzy innymi 

przeliczenia monetarne, obliczenia pola, prędkości; 

28) rozwijanie na zajęciach podejścia algorytmicznego przy rozwiązywaniu różnorodnych 

problemów; 

29) zajęcia uwzględniające twórczość małych form technicznych, plastycznych  

i muzycznych; 

30) zapewnienie możliwości uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył  

10 lat; 

31) zajęcia sportowe, rekreacyjne i inne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem dostępnego 

zaplecza i sprzętu sportowego; 

32) integrowanie treści z różnych przedmiotów: wychowania fizycznego, biologii, 

wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji  

dla bezpieczeństwa oraz współpracę z pielęgniarką, a także rodzicami w celu realizacji 

Programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły; 

33) organizowanie zajęć, które przybliżą uczniom istotę bezpieczeństwa i charakterystykę 

jego zagrożeń oraz kształcą umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

15. Dążeniem Szkoły jest, aby uczeń kończący Szkołę, był człowiekiem, który:  

1) ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi; 

2) szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji 

własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra; 

3) wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących; 

4) stara się dokonywać świadomych wyborów; 



 
Statut Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie  

16 
 

5)  jest gotowy pytać: co jest naprawdę ważne? co mogę robić więcej? co więcej mogę 

dać? w każdej dziedzinie życia; 

6) ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać;  

7) kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, 

a nie pragnieniem przewyższania w sukcesach innych; 

8) zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski; 

9) jest patriotą. 

 

§ 8 a. 

 

1. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w Szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący: 

1) wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców  

i nauczycieli. 

2. Celem Programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły jest oddziaływanie  

na ucznia, aby lepiej radził sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, 

aby rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym 

sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuł się bezpiecznie w środowisku szkolnym. 

Obejmuje on następujące treści: 

1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych,  

by uczeń mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy  

i zachowania; 

2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą  

na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach; 

3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich 

wyborach; 

4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie; 

6) edukację zdrowotną i prorodzinną; 

7) edukację ekologiczną; 

8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażających do samodzielnego zdobywania 

wiedzy.  

3. Do spraw wspierania wychowawczej funkcji Szkoły ustanawia się Pełnomocnika Rządu. 

 

 
§ 8 b. 

 

1. Zespół realizuje: 

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 
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2) ramowe plany nauczania; 

3) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów ósmoklasisty. 

2. (uchylony). 

3. W Zespole są zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach. 

4. Zespół może pozyskiwać środki unijne na cele edukacyjne oraz bierze udział w projektach 

unijnych z pozyskanych środków. 

5. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a rodzic  

jest zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych – religii, etyki, 

wychowanie do życia w rodzinie. 

6. Zadaniem Szkoły w zakresie, o którym mowa w ust. 5 jest: 

1) stworzenie Szkolnego Zestawu Podręczników, który obejmuje po jednym podręczniku 

do danych zajęć edukacyjnych w danym oddziale; 

2) nieodpłatne wypożyczanie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych. 

7. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb  

oraz posiadanych możliwości poprzez: 

1) umożliwienie spożywania posiłków; 

2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów i zajęć 

specjalistycznych; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

8. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Zespole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) sprawowaniu opieki w formach indywidualnych  nad niektórymi, potrzebującymi 

takiej opieki dziećmi i uczniami, przez kierowanie na badania psychologiczno-

pedagogiczne oraz respektowanie i realizowanie zaleceń poradni. 

9. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć wymienionych w § 22 ust. 1  

i zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawuje oraz za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia. 

10. Nauczyciele pełnią w Szkole dyżury według harmonogramu dyżurów organizacyjno-

porządkowych, które zatwierdza Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach. 

11. Nad dziećmi i uczniami biorącymi udział w zajęciach poza terenem Zespołu, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez Zespół, opiekę sprawują i za bezpieczeństwo 

odpowiadają kierownik wycieczki i opiekunowie w oparciu o Regulamin wycieczek 

szkolnych.  

12. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do znajomości i pełnego przestrzegania 

przepisów dotyczących organizowania i przebiegu wycieczek.  

13. Zespół sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi dziećmi i uczniami, a zwłaszcza: 

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

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

formy opieki: 
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a) zapewnienie obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Chełmku, 

b) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych, 

c) pozyskiwanie sponsorów w celu udzielania pomocy rzeczowej i materialnej, 

sfinansowanie wypoczynku, wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę uczniom 

szczególnie potrzebującym pomocy.  

14. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną 

opiekę zdrowotną, promocje zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 

15. Informacje o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu rodzice 

otrzymują na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym, ponadto informacje                       

tę umieszcza się w miejscu ogólnie dostępnym w Szkole. 

16. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zespół opracowuje  i wdrożona 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego 

Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie zgodnie z wytyczni Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

§ 9. 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, nauczania, opieki  

i profilaktyki dzieci i uczniów. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Zespołu; 

2) znajomości Statutu, Programu wychowania przedszkolnego, Programu 

wychowawczo–profilaktycznego szkoły, przepisów dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych uregulowań wewnątrzszkolnych;  

3) wyboru pakietów edukacyjnych w Przedszkolu; 

4) uzyskiwania informacji o zachowaniu i rozwoju swojego dziecka; 

5) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, 

ewentualnie przyczyn trudności w nauce; 

6) uzyskania informacji porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego 

dziecka; 

7) wnioskowania o rozpoczęcie nauki dziecka w Szkole, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat;  

8) wyrażania swoich opinii na temat pracy Przedszkola i Szkoły. 

3. Rodzice dziecka 6-letniego podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, prowadzonych w sposób 

stacjonarny lub/i zdalny; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora, w obwodzie 

której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w inny sposób; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek 

poza Przedszkolem. 

4. Rodzice dziecka od 7 – 18 lat podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  
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1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, prowadzonych  

w sposób stacjonarny lub/i zdalny; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;  

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora w obwodzie 

której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w inny sposób. 

5. Podstawowe formy współpracy Zespołu z rodzicami to: 

1) spotkania ogólne wszystkich rodziców, służące głównie przekazywaniu  

przez Dyrektora informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych 

Zespołu oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat spraw 

istotnych dla całej społeczności Zespołu i rodziców; 

2) spotkania rodziców z wychowawcami służące ustalaniu wspólnych zamierzeń 

dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

w poszczególnych oddziałach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach 

swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców; 

3) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami, nauczycielami prowadzącymi 

poszczególne zajęcia edukacyjne służące bieżącej wymianie informacji, a także  

w uzyskiwaniu porad w sprawach nauczania i wychowania; 

4) pisemne informowanie rodziców o sytuacji dziecka w Przedszkolu lub/i ucznia  

w Szkole; 

5) przekazywanie w Szkole informacji przez dziennik elektroniczny lub/i stronę 

internetową Szkoły. 

6)  Spotkania, o których mowa w pkt. 1-3, odbywają się zgodnie z Procedurą 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego Zespołu 

Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie lub/i mogą być prowadzone  

z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych do komunikacji na odległość. 

6. Współdziałanie nauczycieli i rodziców szczegółowo zostało omówione w § 31. 

 

§ 9 a. 

(uchylony) 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§ 9 b. 

 

1. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące 

zasady działania: 

1) wyeliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych uczniów poprzez: 

a) zapewnienie pomocy uczniom w ramach zespołu wyrównania wiedzy  

oraz indywidualnej pomocy pedagogicznej nauczycieli, 

b) życzliwe traktowanie ucznia w procesie dydaktyczno–wychowawczym, 

c) różnicowanie wymagań w zależności od cech psychicznych i predyspozycji ucznia, 

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu eliminowania braków, 
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e) obniżenie wymagań programowych w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, 

f) prowadzenie nauczania specjalnego w przypadkach zaleconych przez organ 

nadrzędny, 

g) eliminowanie sytuacji stresowych; 

2) diagnozowanie środowiska ucznia; 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych  

oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

4) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) udzielaniu nauczycielom pomocy i wsparcia w dostosowywaniu wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

problemy edukacyjne. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi polega  

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu/Szkole 

wynikających: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z dzieckiem/uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci/uczniów; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami; 

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

4) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

5) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
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6) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny. 

     Dyrektor uzgadnia z podmiotami, o których mowa powyżej, warunki tej współpracy. 

5. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole/Szkoła udziela pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w formie; 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla dzieci i uczniów szczególnie 

uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób); 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności ich nauki; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych organizowanych wg  potrzeb dzieci i uczniów tj.:  

a) korekcyjno–kompensacyjnych organizowanych dla dzieci i uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób,  

b) logopedycznych organizowanych dla dzieci i uczniów z  deficytami kompetencji 

i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do 4 osób, 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne organizowanych dla dzieci  

i uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba 

uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób, 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla dzieci/uczniów  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy  

w funkcjonowaniu w Przedszkolu/Szkole, oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może 

przekraczać 10 osób; 

5)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania 

szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów); 

6)   zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, organizowanych  

dla dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do Przedszkola/Szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować 

wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie  

z rówieśnikami w Przedszkolu/Szkole i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

7)   porad i konsultacji. 

6. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego  

czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem  

oraz wspólnie z oddziałem w Przedszkolu/Szkole.  

7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala Dyrektor  

(na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie). 
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8. Dziecko/uczeń objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje 

w Przedszkolu/Szkole odpowiednio Program wychowania przedszkolnego czy programy 

nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności  

z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia). 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem objętym zindywidualizowaną 

ścieżką, podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ucznia  

w Przedszkolu/Szkole. 

10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem. 

11.Godzina zajęć, o których mowa w ust. 5 pkt 1–5 niniejszego paragrafu, nie może  

być dłuższa niż 45 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe  

jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ucznia 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

12.Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1–4, prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się                                      

je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

13.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci/uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom. Jest udzielana 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli 

i specjalistów. 

14.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu/Szkole na wniosek Dyrektora zapewniają 

poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 9 c. 

 

1. W razie stwierdzenia, że dziecko/uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem/uczniem oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku uczniów 

Szkoły) lub Dyrektora (w przypadku dzieci uczęszczających do Przedszkola). 

2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, 

2) informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy – jeśli 

stwierdzi taką potrzebę; 

3) informuje Dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 
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4) wnioskuje do Dyrektora co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania  

oraz wymiaru godzin; 

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje  

z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami 

prowadzącymi zajęcia z uczniem oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy. 

3. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka uczęszczającego  

do Przedszkola zadania wymienione w ust. 2 wykonuje Dyrektor. 

5. Dyrektor ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ucznia, który będzie objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie  

ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane. 

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale  

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  

z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

8. W przypadku, gdy w wyniku udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

nie następuje poprawa jego funkcjonowania w Szkole, Dyrektor informuje rodziców  

o konieczności wystąpienia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej  

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu  w celu jego rozwiązania. 

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. 

Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów 

uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opinii z zastrzeżeniem 

§ 9 b ust. 10 pkt 2. 

 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz uczniom  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego 

§ 9 d. 

 

1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy Przedszkole/Szkoła obejmuje kształceniem specjalnym. 

2. Zespół organizując kształcenie specjalne zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci/uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 9 b ust. 5 pkt 4; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie 

tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie  

do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia); 

5) integrację dzieci/uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/uczniami 

pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

3. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje 

się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, 

usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia  

mu specjalistyczną pomoc i opiekę. 

4. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku/uczniowi z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu 

składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem. 

Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko/uczeń 

bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem, wyznaczony 

przez Dyrektora. 

5. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie 

spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ucznia, gdyż mają oni 

prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Rodzice mają również prawo uczestniczyć  

w opracowywaniu i modyfikacji programu edukacyjno-terapeutycznego i dokonywaniu 

wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia. Należy pamiętać, 

że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych 

na tym spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka/ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych 

osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ucznia objętego kształceniem 

specjalnym Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny (IPET) zwany dalej 

„programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, a także sposób, jak poszczególne 

formy pomocy będą realizowane.  

7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej  

do 5 dzieci/uczniów. 

8. Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny opracowywany jest na okres, na jaki 

zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż 

etap edukacyjny. 
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9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych. 

10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

11. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki: 

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia,  

wychowawca oddziału,  nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa  

w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu: 

1)  opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,  

w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

2)  zgody rodziców ucznia. 

15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

16. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym Zespół organizuje zajęcia rewalidacyjne, 

zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej.  

17. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia). 

18. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu powinien być dostosowany  

do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut; 

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

19. W Szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje  

w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I–III), pomocy 

nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,  

oraz za zgodą Organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji 

zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

20. Nauczyciele, o których mowa w ust. 19: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie; 
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2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych  

przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

5) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 

21. Zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie 

wyznacza Dyrektor. 

 

§ 9 e. 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

Dyrektor może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, zezwolić uczniowi  

na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) uczeń (za zgodą rodziców); 

2) rodzice ucznia; 

3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek  

(za zgodą rodziców). 

5. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki. 

 

§ 9 f. 

 

1. Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  

lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio dzieci lub uczniów, których 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola/Szkoły. 

2. Indywidualne, roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje 

się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu. 

3. Dyrektor w uzgodnieniu z Organem prowadzącym ustalają zakres i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,  
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przy czym Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka/ucznia w zakresie czasu prowadzenia 

tych zajęć. 

4. Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne 

nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

§ 9 g. 

 

1. Dyrektor  może organizować dla Przedszkola, w porozumieniu z Organem prowadzącym, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego 

dziecka od momentu wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w Szkole. 

3. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dyrektor powołuje 

zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład  którego wchodzą osoby 

posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności,  

w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań  

w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z: 

a) podmiotem leczniczym w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb dziecka 

wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno- 

rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji 

dotyczących wspomagania rozwoju dziecka, 

b) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy 

stosownie do ich potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia  

z dzieckiem oraz ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor. 
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6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka). 

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje Dyrektor w wymiarze  

od 4 do 8 godzin w miesiącu, przy czym w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

dziecka i jego rodziny, za zgodą Organu prowadzącego, liczba tych godzin może być 

wyższa. 

8. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor: 

1) zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną; 

2) zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci  lub innych dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – w celu rozwijania ich kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych przy czym liczba dzieci w grupie nie może 

przekraczać 3; 

3) zajęcia dla dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą również być prowadzone  

w domu rodzinnym. 

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami  

a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji  

na te zachowania; 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  

z dzieckiem; 

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym 

funkcjonowanie dziecka; 

4) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka                   

oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

10. Szczegółową organizację wczesnego wspomagania rozwoju określa Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. 

 

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze 

§ 10. 

 

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego                                   

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego                     

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i zamieszkałe na terenie Gminy. 

2. Dziecko w wiek 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w Przedszkolu. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko  

kończy 9 lat. 
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4. Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 9 lat.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały Przedszkola opiece jednego lub dwu 

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań  

oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym odziałem  

do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego 

oddziału. 

8. Organizację pracy oddziałów w Przedszkolu określają Ramowe rozkłady dnia. 

9. Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu uwzględnia równomiernie rozłożone zajęcia  

w ciągu całego dnia i ich różnorodność. 

10. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych  

przez Organ prowadzący – na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców. 

11. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do godziny 16.30. 

12. Drzwi wejściowe do Przedszkola zamykane są przez woźną oddziałową po przyjściu 

dzieci do Przedszkola o godzinie 8.30 i otwierane o godzinie 12.30.  

13. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 

 w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem. 

14. Każdy pracownik na terenie Przedszkola ma obowiązek reagować w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu dzieci. 

15. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców  

i ich obecności. 

16. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek. 

17. Przedszkole zapewnia codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają  

na to warunki pogodowe. 

18. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18°C.  

W przypadku niemożności zapewnienia w/w temperatury, Dyrektor zawiesza czasowo 

zajęcia Przedszkola po powiadomieniu Organu prowadzącego. 

19. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:  

1) rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka 

 z Przedszkola; 

2) opiekę nad dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice; 

3) rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola; 

4) upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer 

dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica; 

5) upoważnienie przechowuje nauczyciel w dokumentacji Przedszkola; 

6) rodzice lub osoba upoważniona przyprowadzają dziecko do Przedszkola i osobiście 

powierzają go nauczycielowi, w przeciwnym wypadku  nauczyciel nie może ponosić 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka; 
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7) nauczyciel, odbierając dziecko od rodziców, ma obowiązek zwrócenia uwagi, 

czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech 

niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie; 

8) jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej, np. rodzeństwu,  

które ma ukończone 10 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne 

upoważnienie obowiązujące w Przedszkolu;  

9) rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka 

 z Przedszkola - takie upoważnienie powinno nastąpić również poprzez udzielenie 

pełnomocnictwa w formie pisemnej, określonej w pkt 4;  

10) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

 z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 

11) żądanie jednego z rodziców dotyczące niewydawania dziecka z Przedszkola drugiemu 

z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania 

stosownym orzeczeniem sądowym;  

12) jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało 

wyjść z Przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje 

pod opieką nauczyciela, a Dyrektor lub inna osoba upoważniona niezwłocznie 

kontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania; 

13) na telefoniczną prośbę rodzica, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu 

sprawdzającego do rodzica, wykonanego przez pracownika Przedszkola 

potwierdzającego wcześniejszą informację; 

14) nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan 

stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa; 

15) w sytuacji określonej w pkt 12 nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko  

w Przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy - w tym przypadku należy wezwać 

drugiego rodzica lub upoważnioną osobę, a jeżeli jest to niemożliwe, personel 

Przedszkola ma prawo wezwać policję; 

16) rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali; 

17) gdy dzieci przebywają na placu zabaw, nauczyciel wymaga od rodziców i dziecka,  

aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie nauczyciela; 

18) obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odebrane przez osobę 

upoważnioną; 

19) na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej  

za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby; 

20) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Przedszkola do godziny jego zamknięcia; 

21) w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, 

nauczyciel podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami  

lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka; 

22) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora o nieodebraniu dziecka w terminie;  

23) w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola po upływie czasu, o którym mowa  

w pkt 21, oraz niemożnością skontaktowania się z rodzicami bądź osobami 

upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu policji; 
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24) rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbierają dziecko po upływie czasu pracy 

Przedszkola, są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia 

do Przedszkola. 

19 a. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola w okresie zagrożenia 

       epidemiologicznego ulegają zmianie, zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w okresie 

      pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickie 

      w Gorzowie. 

20. Podstawowe formy współpracy Przedszkola z rodzicami: 

1) kontakty indywidualne na bieżąco; 

2) zajęcia otwarte wg potrzeb; 

3) wycieczki wg potrzeb; 

4) uroczystości przedszkolne wg potrzeb; 

5) kąciki dla rodziców na bieżąco; 

6) zebrania grupowe wg potrzeb; 

7) zebrania ogólne wg potrzeb; 

8) spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci wg potrzeb. 

21. (przeniesiony). 

22. Spotkania, o których mowa w ust. 20 prowadzone są zgodnie z  Procedurą 

    bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego Zespołu Szkół 

     im. Marii Konopnickiej w Gorzowie lub/i mogą być prowadzone z wykorzystaniem 

     narzędzi elektronicznych do komunikacji na odległość. 

 

§ 10 a. 

 

1. Zespół promuje i chroni zdrowie dzieci i uczniów poprzez: 

1) zwiększenie aktywności fizycznej; 

2) przestrzeganie zasad bhp; 

3) proponowanie życia bez nałogów; 

4) zapobieganie urazom i wypadkom; 

5) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

6) poprawa sposobu żywienie i jakości zdrowej żywności. 

2. Dzieci i uczniowie powinny być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków  

Ubezpieczenia dokonują rodzice dobrowolnie.  

 

Rozdział III 

Organy Zespołu i ich kompetencje 
 

§ 11. 

 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
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2. Organy Zespołu prowadzą swoją działalność w ramach kompetencji określonych 

przepisami prawa oświatowego i Statutem. 

3. (uchylony). 

 

 

Dyrektor 

§ 12. 

 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko 

Dyrektora. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu; 

2) reprezentuje go na zewnątrz; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

3a) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

4a) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 4 niniejszego ustępu, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący oraz Organ nadzorujący. Organ 

nadzorujący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii Organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie Organu 

nadzorującego jest ostateczne; 

4b) kontroluje spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

oraz obowiązku szkolnego; 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w Szkole; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 

      7a) po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 

            Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, częściowo lub w całości zawiesza 

            stacjonarną pracę Zespołu; 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10)  stwarza warunki 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 dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 
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11a) współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, lekarzem  

i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi  

i uczniami w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

11b) współpracuje z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych                    

lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania; 

12) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności Zespołu; 

13) corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym  

i podaje je do publicznej wiadomości; 

14) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 

bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami  

i materiałami; 

15) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników  

lub materiałów edukacyjnych; 

16) opracowuje arkusz organizacji Zespołu; 

17) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz pracowników administracji zgodnie  

z odrębnymi przepisami ; 

18) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Zespołu; 

20) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela; 

21) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami;  

22) nadaje nauczycielom stopnień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

23) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza Szkołą;  

24) organizuje w porozumieniu z Organem prowadzącym: 

a) indywidualne nauczanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o takiej potrzebie,  

b) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 

25) organizuje zajęcia dodatkowe; 

26) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą 

rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz wyznacza 

nauczyciela–opiekuna;  

27) dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;  

28) ustala zarządzeniem dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego;  

29) nadzoruje przygotowania zmian w Statucie wynikające z nowelizacji prawa 

oświatowego i lokalnego oraz wprowadza je w życie; 
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30)  (uchylony) 

31)  (uchylony) 

3. Dyrektor występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o możliwość 

przeniesienia ucznia do innej szkoły, w następujących przypadkach: 

1) na wniosek rodziców; 

2) w razie gdy uczeń dopuszcza się kradzieży i demoralizuje innych uczniów; 

3) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub nauczyciela; 

4) permanentnie narusza postanowienia Statutu i obowiązujących regulaminów. 

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

i pracowników niepedagogicznych.  

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Zespołu; 

4) (uchylony). 

6. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Zespołu; 

2) realizacje zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach  

jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami Organu prowadzącego i Organu 

nadzorującego; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządności i samodzielnej pracy uczniów; 

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

zawodowego; 

5) zapewnienie w miarę możliwości warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół. 

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami  

i Samorządem Uczniowskim. 

8. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, a współpraca 

ta polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka 

dla zdrowia uczniów danej szkoły. 

9. Dyrektor korzysta z doradztwa pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania  

w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków 

sanitarnych w szkole. 

10. Na wniosek Dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 

przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów  

na zebraniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia 

uczniów. 
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Rada Pedagogiczna 

§ 13. 

 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Zespołu w zakresie 

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą: Dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.  

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu nadzorującego 

z inicjatywy Dyrektora, Organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

5a Zebrania Rady Pedagogicznej w okresie zagrożenia epidemiologicznego mogą być 

     prowadzone stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego lub/i zdalnie  

     z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych do przekazu na odległość. 

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

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności Zespołu. 

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

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

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

w tym sprawowanego nad Zespołem przez Organ nadzorujący, w celu doskonalenia 

pracy Zespołu;  

6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

7) przygotowanie projektu zmian Statutu i uchwalenie jego zmian; 

8) przedstawienie Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi 

stypendium Ministra Edukacji Narodowej; 

9) (uchylony); 

10) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa  

w odrębnych przepisach, oraz zgody rodziców ucznia. 
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9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) dopuszczenie do użytku w Zespole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

2) program z zakresu doradztwa zawodowego, opracowany przez nauczyciela  

przed dopuszczeniem do użytku w Szkole przez Dyrektora; 

3) program nauczania z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, opracowany 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli, przed dopuszczeniem do użytku w Szkole 

przez Dyrektora; 

4) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;   

5) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

6) powierzenie stanowiska Dyrektora wskazanego bez konkursu;  

7) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;   

8) powierzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole; 

9) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora; 

10) propozycję Dyrektora dotyczącą powierzenia funkcji społecznego zastępcy dyrektora; 

11) wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników Zespołu; 

12) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę  

dla Dyrektora); 

13) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 

14) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

15) projekt planu finansowego Zespołu; 

16) wniosek o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

17) propozycję Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

18) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

19) wnioski w sprawie organizacji zajęć: 

a) dodatkowych: 

 z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania, 

b) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

20) wniosek na wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów  

na terenie Zespołu jednolitego stroju; 

21) wzór jednolitego stroju; 
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22) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Zespołu nie wymaga 

jednolitego stroju; 

23) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

24) w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora; 

25) wniosek nauczyciela lub specjalisty albo wniosek rodziców przedstawionego przez 

Dyrektora o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia 

oddziału gimnazjalnego;  

26) wnioski kierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie 

specyficznych trudności w uczeniu się;  

27) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

28) zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki; 

29) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do ramowego planu nauczania; 

30) stosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w zakresie 

dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; 

31) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w klasach IV–VIII Szkoły i oddziale gimnazjalnym; 

32) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli 

pierwszej instancji; 

33) zgłaszanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych  

dla nauczycieli. 

10. Rada Pedagogiczna postanawia w sprawach: 

1) powtarzania klasy przez ucznia I–III Szkoły; 

2) promowania ucznia klasy I–II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnieć ucznia rokuje opanowanie  

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas. 

11. Delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora. 

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

Dyrektora. 

13. Nauczyciele i pozostałe osoby, biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej  

są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą 

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

pracowników Zespołu. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane elektronicznie i przechowywane  

w formie wydruku. 

15. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy członków Rady.  

16. Uchwały Rady mają charakter aktu prawnego, określonego w Regulaminie Rady 

Pedagogicznej. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. 
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Samorząd Uczniowski 

§ 14. 

 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym.  

3a. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3b. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem.  

4. Do zadań Rady Samorządu należy: 

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

2) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu;  

3) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora.  

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Zespołu, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) prawo do wnioskowania i opiniowania wprowadzenia lub zniesienia obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju; 

8) prawo do opiniowania wzoru jednolitego stroju; 

9) prawo do opiniowania ustalanych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych;  

10) prawo do opiniowania pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora.  

5a. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

5b. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest opisany w § 27. 

6. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, 

jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Zespołu. 
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Rada Rodziców 

§ 15. 

 

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

Przedszkola i uczniów Szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych,  

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci i uczniów danego 

oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko i jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły;  

2) uchwalanie Regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności:  

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych  

oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w ust. 2,                                  

do Rady Rodziców, 

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

6. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu: 

1) motywowania rodziców do działań wspomagających realizację celów i zadań Zespołu; 

2) gromadzenia funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł – zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców;  

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami Zespołu, prawa do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w Zespole 

i w oddziale, 

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

c) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu. 

7. Rada Rodziców w szczególności: 

1) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  

za okres stażu; 

2) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący  

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;  

3) opiniuje materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub/i wychowania 

Szkoły; 

5) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora; 
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6) opiniuje decyzję Dyrektora o dopuszczenie do działalności w Zespole stowarzyszenia 

lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji  politycznych, a w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej Szkoły; 

7) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów  

na terenie Szkoły jednolitego stroju; 

8) uzgadnia wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły; 

8a) uzgadnia z Dyrektorem sytuacje, w których przebywanie na terenie Szkoły  

nie wymaga noszenia przez uczniów jednolitego stroju; 

9) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do ramowego planu 

nauczania;  

10) opiniuje organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania; 

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

12) opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV–VIII Szkoły; 

13) opiniuje wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Zespole; 

14) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  

na stanowisko Dyrektora; 

15) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

16) dokonuje wyboru przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu 

rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

17) uzgadnia czas pracy Przedszkola ustalony przez Organ prowadzący na wniosek 

Dyrektora; 

18) gromadzi środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. 

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, Organu 

prowadzącego oraz Organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Zespołu. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo–

profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Organem 

nadzorującym. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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Rada Oddziałowa 

§ 16. 

 

1. W Zespole mogą działać Rady Oddziałowe stanowiące reprezentację rodziców dzieci  

i uczniów danego oddziału.  

2. Wybory Rady Oddziałowej rodziców dokonuje ogół rodziców dzieci i uczniów danego 

oddziału. 

3. Rada Oddziałowa rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.  

4. Rada Oddziałowa rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej   

oraz Rady Rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw oddziału. 

5. Rady Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskiem o nie dzielenie oddziałów 

kl. I–III Szkoły w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie 

roku szkolnego. 

6. Rada Oddziałowa rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  

oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu. 

7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Oddziałowej rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców. 

 

 

Zasady współdziałania organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania  

sporów między nimi  

§ 17. 

 

1. Organy Zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności Zespołu poprzez: 

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;  

2) opiniowanie projektowanych uchwał i Statutu; 

3) informowanie o podjętych działaniach przez Dyrektora. 

2. Rada Pedagogiczna może występować do Organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie  

i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej Dyrektora lub innego nauczyciela  

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Zespołu niezgodnych  

z przepisami prawa lub interesem Zespołu. W takim przypadku, w terminie 14 dni 

uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.  

4. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

bezpośrednio nadzorującemu Zespół. 

4a. Dyrektor, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, może zlecać wskazanym 

nauczycielom inne rodzaje zadań związanych z bieżącą działalnością Zespołu. 

5. W celu zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy organami Zespołu oraz całym 

środowiskiem szkolnym stosuje się następujące sposoby przepływu informacji: 

1) wspólne zebrania przewodniczących organów Zespołu; 
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2) ogólne zebrania organów Zespołu; 

3) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców, 

Samorządu Uczniowskiego z wyjątkiem tych zebrań, na których poruszane  

są sprawy i dane podlegające ochronie; 

4) spotkania zespołów nauczycielskich; 

5) zebrania rodziców z nauczycielami i Dyrektorem oraz konsultacje w wyznaczonych 

terminach; 

6) apele szkolne, zawody, festyny i prezentacja dorobku Zespołu w innych formach; 

7) zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji prawnych  

i dokumentów wewnątrzszkolnych; 

8) przekazywanie informacji bieżących Radzie Pedagogicznej poprzez: 

a) zeszyt zarządzeń, 

b) ogłoszenia na tablicy w pokoju nauczycielskim, 

c) dziennik elektroniczny, 

d) pocztę służbową; 

9) informowanie o sytuacji ucznia w imiennym zeszycie do korespondencji  

lub/i przez dziennik elektroniczny; 

10) indywidualne rozmowy; 

11) pisma urzędowe; 

12) strona internetowa Zespołu. 

5a. Zebrania, o których mowa w punktach 1-5, w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

     mogą być prowadzone stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego lub/i zdalnie  

     z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych do przekazu na odległość. 

6. W ramach budowania dobrego środowiska wychowania i nauczania oraz realizując dobre 

praktyki współpracy, Dyrektor poza listami gratulacyjnymi i podziękowaniami przyznaje, 

na wniosek Rady Pedagogicznej, nagrodę „Przyjaciel Szkoły”.  

7. Nagroda, o której mowa w ust. 6, może być przyznana: 

1) rodzicowi; 

2) innej osobie prywatnej; 

3) instytucji; 

4) organizacji; 

5) zakładowi pracy i firmie prywatnej. 

11. Nagroda, o której mowa w ust. 6, może być przyznana za: 

1) szczególny wkład w rozwój Zespołu; 

2) aktywną, twórczą i samodzielnie inspirowaną współpracę ze Zespołem; 

3) wykonywanie na rzecz Zespołu prac w ramach wolontariatu. 

12. Dyrektor: 

1) rozstrzyga sprawy sporne członków Rady Pedagogicznej, jeżeli nie uwzględnia  

ich Regulamin Rady Pedagogicznej;  

2) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu; 

3) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu i w swej działalności 

kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 
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13. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami Zespołu powinny być rozpatrywane najpierw 

wewnątrz w oparciu o własne kompetencje i możliwości organizacyjne i prawne Zespołu. 

14. Rozstrzygnięcie konfliktów i sporów w Zespole odbywa się następująco:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców  

i uczniów rozstrzyga Dyrektor z możliwością odwołania się stron do Organu 

prowadzącego lub Organu nadzorującego;  

2) sytuacje konfliktowe między dziećmi, uczniami w oddziale, uczniami różnych 

oddziałów oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy, pedagog 

szkolny z możliwością odwołania się do Dyrektora;  

3) sytuacje konfliktowe między dziećmi, uczniami lub ich rodzicami a Zespołem  

oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami Zespołu a Dyrektorem 

rozwiązuje Organ prowadzący lub Organ nadzorujący;  

4) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, powinny być rozpatrywane przy udziale 

wszystkich zainteresowanych stron.  

15. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do Dyrektora w formie pisemnej: 

1) Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin 

rozmowy;  

2) na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, Dyrektorowi 

przysługuje termin nie dłuższy niż 1 miesiąc. 

 

§ 18. 

 

1. Dyrektor za zgodą Organu prowadzącego może tworzyć stanowisko wicedyrektora  

lub inne stanowiska kierownicze zgodnie z przepisami prawa. 

2. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze, wykonują zadania ustalone  

przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy Zespołu. 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja Zespołu 

 

§ 19.  

 

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

31 sierpnia następnego roku.  

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

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,                              

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

4. Zajęcia I–ego okresu trwają od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

i kończą się nie wcześniej niż w drugim tygodniu stycznia i nie później niż w ostatnim 

tygodniu stycznia. Zajęcia II–ego okresu trwają od dnia następnego po zakończeniu  
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I–ego okresu do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym. 

5. Dyrektor ustala corocznie zakończenie I-ego okresu na początku roku szkolnego 

i podaje uczniom i rodzicom do wiadomości. 

6. (uchylony). 

7. W ostatniej klasie Szkoły uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 19 a. 

 

1. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze  

do 6 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na: 

1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty; 

2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów  

lub związków wyznaniowych; 

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

społeczności lokalnej. 

2. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 1 Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo–opiekuńczych. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa 

w ust. 1, Dyrektor może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni  

w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczenie 

dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą Organu prowadzącego. 

 

§ 20.  

 

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

określa arkusz organizacji Zespołu. 

2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji Zespołu (po zaopiniowaniu 

przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany Organowi prowadzącemu. 

3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii Organu nadzorującego zatwierdza arkusz 

organizacji Zespołu do dnia 29 maja danego roku. 

4. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2) informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli; 

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych 

oddziałach; 

4) liczbę oddziałów przedszkolnych wraz z liczbą dzieci w poszczególnych oddziałach;  

5) tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w Szkole; 
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6) tygodniowy wymiar zajęć religii, w oddziałach Przedszkola; 

7) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ 

prowadzący;  

8) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

9) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

10) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej; 

11) czas pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 21. 

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

1a. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego mogą być 

      prowadzone w systemie zdalnym lub hybrydowym. 

2. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 750. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

4. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach wynikających z innej organizacji dnia w Szkole 

może zmienić czas trwania lekcji od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

5. Czas trwania zajęć w klasach I–III Szkoły ustala nauczyciel prowadzący  

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W klasach I – III Szkoły podziału 

godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia dokonuje nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka 

obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki  

lub wychowania fizycznego innym nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa 

ramowy plan nauczania.   

6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki  

w Przedszkolu trwa 60 minut.  

6a. Zajęcia nauczania i wychowania w Przedszkolu w sytuacji zagrożenia 

      epidemiologicznego mogą być  prowadzone w systemie zdalnym lub hybrydowym. 

7. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych powinien wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 

8. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego  

lub opracowanego i zatwierdzonego programu. 

9. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 22.  
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1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:  

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

z zakresu kształcenia ogólnego;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

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

nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne  

z religii, etyki oraz zajęcia z wychowania  do życia w rodzinie. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor, za zgodą Organu 

prowadzącego. 

4. Zespół może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3–5 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6  są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 

Szkoły. 

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa  

w ust. 1 pkt 4. 

8. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli,  

na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem,  

a szkołą wyższą. 

9. Zespół może zatrudnić osobę wspierającą pracę nauczyciela prowadzącego kształcenie 

ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Osoba ta będzie realizowała 

inne zadania niż zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego  

oraz współorganizowania edukacji wczesnoszkolnej uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

§ 23. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola i Szkoły jest oddział.  

2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych ramowym planem nauczania  

i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole.  

3. Liczba dzieci w oddziale Przedszkola wynosi nie więcej niż 25.  
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4. Oddział Przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły wynosi nie więcej niż 25. 

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

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I – III Szkoły ucznia zamieszkałego  

w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu Rady oddziałowej, dzieli dany oddział, 

jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3. 

7. Na wniosek Rady oddziałowej, o której mowa w ust. 4, oraz za zgodą Organu 

prowadzącego, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. Liczba uczniów 

w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5, 

w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

9. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować  

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

10. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych regulują 

odrębne przepisy.  

11. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy 

dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

publicznych.  

12. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym.  

 

§ 24. 

 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie Zespołu pełnione są dyżury 

nauczycieli przed i po zajęciach oraz podczas przerw międzylekcyjnych.  

2. W przypadku nieobecności nauczyciela, który powinien pełnić dyżur zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów, Dyrektor ma prawo zlecić dyżurowanie innemu 

nauczycielowi. 

3. Szczegółowe zasady dyżurowania określa Regulamin dyżurów nauczycieli.  

4. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów na zajęciach odpowiada nauczyciel prowadzący  

te zajęcia.  

5. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów przebywających na boisku szkolnym po zajęciach 

Zespół nie odpowiada. 

6. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów z klas I – III Szkoły:  

1) ilekroć w ustępie używa się określeń: 

a) „przyprowadzanie uczniów do Szkoły” – rozumiemy przez to doprowadzenie 

ucznia do szatni, 

b) „odbieranie ucznia ze Szkoły” – rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica 

u nauczyciela i zakomunikowanie chęci odebrania ucznia; 

2) na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zapoznać rodziców  

z zasadami przyprowadzania i odbierania uczniów, o których mowa w § 24 ust. 6; 

3) rodzice przyprowadzają uczniów do Szkoły w godzinach uzależnionych od pracy 

Szkoły i świetlicy, z uwzględnieniem aktualnego planu zajęć ucznia;  
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4) rodzice lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo 

uczniów do momentu przekazania ich pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela; 

5) uczniowie korzystający ze świetlicy mają zapewnioną opiekę w godzinach zawartych 

w harmonogramie pracy świetlicy; 

6) uczniowie klasy I Szkoły przyprowadzani są z szatni do sali zajęć przez wychowawcę  

lub nauczyciela;  

7) (uchylony). 

8) uczniowie klas II i III Szkoły samodzielnie przychodzą z szatni do sali zajęć zgodnie  

z planem zajęć; 

9) po skończonych zajęciach wychowawca lub nauczyciel klasy I Szkoły odprowadza 

uczniów do szatni, skąd odbierani są przez rodziców, a uczniowie korzystający  

ze świetlicy mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli dyżurujących, a po przerwie 

nauczyciela świetlicy; 

10) uczniowie klas II i III Szkoły samodzielnie przechodzą do szatni lub świetlicy,  

gdzie oczekują na nich rodzice, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców idą 

samodzielnie do domu, a uczniowie korzystający ze świetlicy mają zapewnioną opiekę 

przez nauczycieli dyżurujących i po przerwie nauczyciela świetlicy; 

11) rodzice odbierają uczniów bezpośrednio po zakończonych zajęciach szkolnych  

lub świetlicowych;  

12) dopuszcza się możliwość odbierania uczniów przez inne osoby dorosłe, zdolne  

do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców; 

13) upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione; 

14) osoba odbierająca ucznia ze Szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym  

ani pod wpływem środków odurzających; 

15) w przypadku stwierdzenia, że rodzic zgłosił się po ucznia w stanie wskazującym  

na nietrzeźwość lub swoim zachowaniem wzbudza niepokój nauczyciela należy: 

a) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren Zespołu, 

b) wezwać do Szkoły drugiego rodzica,  

c)  jeżeli wezwanie drugiego rodzica jest niemożliwe, a rodzic odmawia opuszczenia 

Szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie Dyrektora,  

aby podjął decyzję, czy należy wezwać policję, 

d) nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej dotyczącej 

zaistniałego zdarzenia; 

16) w przypadku nieodebrania ucznia przez rodziców ze Szkoły, w tym ze świetlicy 

należy:  

a) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobami 

upoważnionymi, które nie odebrały ucznia ze Szkoły, 

b) nauczyciel o nieodebraniu ucznia w terminie zawiadamia Dyrektora, 

c) w przypadku nieodebrania ucznia ze Szkoły oraz niemożnością skontaktowania się 

z rodzicami bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel  

w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje decyzję o wezwaniu policji, 

d) rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbierają ucznia po upływie czasu pracy 

świetlicy są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny 

przyjścia do Szkoły, 
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e) nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań, 

f) w przypadku 3-krotnego nieodebrania ucznia ze świetlicy w wyznaczonym czasie, 

nauczyciel świetlicy, w porozumieniu z Dyrektorem, kontaktuje się z MOPS–em  

w Chełmku; 

17) gdy rodzic chce z uzasadnionych powodów odebrać ucznia ze Szkoły w czasie trwania 

zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia zgodnie z zasadami § 24 ust. 8; 

18) w przypadku złego samopoczucia ucznia lub innych okoliczności stosuje się zapisy  

§ 24 ust. 8; 

19) rodzice uczniów klas II–III Szkoły, którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót 

ucznia ze Szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie 

pisemnej stosownego oświadczenia dostępnego u wychowawcy; 

20) rodzice mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego 

niepełnoletnie rodzeństwo, jeżeli ukończyło 10–ty rok życia; 

21) rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo ucznia 

odbieranego ze Szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę;  

22) życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania ucznia przez jednego z rodziców, musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

23) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia 

pozostawionego przez rodziców poza budynkiem Szkoły. 

6a.  Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów klas I – III w okresie zagrożenia 

      epidemiologicznego ulegają zmianie, zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w okresie 

      pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickie 

      w Gorzowie. 

7. Zasady zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych: 

1) przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, 

posiłek, korzystanie z toalety i biblioteki (w godzinach pracy i za zgodą nauczyciela 

dyżurującego), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; 

2) uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących  

i innych pracowników Szkoły; 

3) uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu Szkoły w czasie przerw; 

4) zobowiązuje się uczniów, aby tornistry ustawiali równo przy ścianie sali,                                                

w której będą odbywać się ich zajęcia; 

5) podczas przerw nie wolno uczniom przebywać w salach zajęć, chyba że z uczniami  

w sali przebywa nauczyciel; 

6) uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach; 

7) czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu, 

w szczególności zabrania się w tym czasie: 

a) biegania po korytarzach i schodach, 

b) hałasowania, 

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej, 

d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, 

e) siadania na schodach, 

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 
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g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów; 

8) (uchylony) 

9) w stołówce szkolnej przebywają tylko ci uczniowie, którzy aktualnie spożywają 

śniadanie lub obiad; 

10) o problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej 

dewastacji i obecności osób postronnych w budynku Szkoły uczniowie niezwłocznie 

informują nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika Szkoły; 

11) podczas przerwy międzylekcyjnej na podwórku szkolnym dodatkowo obowiązują 

następujące zasady: 

a) uczniowie wychodzą tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego, 

b) wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe, 

c) uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie, 

d) nie wolno wchodzić na ławki, niszczyć roślinności; 

12) po dzwonku kończącym przerwę uczniowie zobowiązani są ustawić się                                    

w pary przed wyznaczoną salą zajęć i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 

13)  Zasady zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych w okresie 

zagrożenia epidemiologicznego ulegają zmianie, zgodnie z Procedurami 

bezpieczeństwa okresie pandemii Covid -19 na terenie Samorządowego Zespołu Szkół 

im. Marii Konopnickie w Gorzowie. 

8. Zasady zwolnień uczniów z zajęć edukacyjnych: 

1) zwolnić ucznia z zajęć edukacyjnych może tylko rodzic, odbierając go osobiście  

ze Szkoły; 

2) rodzic wypełnia kartę zwolnienia ucznia – dostępną w sekretariacie lub może ściągnąć 

ją ze strony internetowej Zespołu; 

3) kartę zwolnienia ucznia rodzic przekazuje nauczycielowi, który ma kolejne zajęcia 

z uczniem; 

4) nauczyciel zwalniający wpisuje nieobecność w dzienniku lekcyjnym;  

5) kartę zwolnienia dziecka, nauczyciel bezzwłocznie przekazuje wychowawcy,                             

który umieszcza ją w teczce wychowawcy; 

6) w przypadku nieprzewidzianego zwolnienia (złe samopoczucie ucznia), gdy rodzic  

nie ma możliwości osobistego zwolnienia (np. przebywa w tym czasie w pracy) 

wychowawca lub nauczyciel mający kolejne zajęcia z uczniem wykonuje rozmowę 

telefoniczną z rodzicem, który daje ustne oświadczenie do pisemnej zgody zwolnienia 

osobie, która jest wpisana do zeszytu korespondencji (dziadkowie, osoba 

spokrewniona); 

7) jeżeli osoba upoważniona przez rodzica, w rozmowie telefonicznej, nie jest wpisana 

do zeszytu korespondencji, nauczyciel może zażądać dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby odbierającej, odnotowując informację na Karcie zwolnienia ucznia. 

9. W przypadku nagłego zachorowania dziecka/ucznia nauczyciel ma obowiązek wezwać 

rodzica do Zespołu i powierzyć jego opiece lub innej osobie przez niego upoważnionej. 

10. Podczas zajęć poza terenem Zespołu i na czas trwania wycieczek, nauczyciele korzystają 

w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności 

nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów. 
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11. Pracownicy Zespołu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty będące własnością 

uczniów pozostawione w obrębie Zespołu. 

 

 

Biblioteka szkolna 

 

§ 25. 

 

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej, potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły i Przedszkola, 

oraz kształceniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka czynna jest w ustalonych godzinach pracy, które pozwalają uczniom  

na korzystanie z jej zasobów przed, jak i po zajęciach edukacyjnych oraz w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni lub ich wypożyczanie; 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w małych grupach; 

4) korzystanie ze stanowisk komputerowych. 

4. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe, lektury szkolne, książki, czasopisma, e-booki oraz inne materiały 

biblioteczne. 

5. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji 

Szkoły oraz rodzice stosując zasady: 

1) jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę 

obowiązkową, na okres dwóch tygodni); 

2) uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia 

jednorazowo większej liczby książek; 

3) jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, 

może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie; 

4) prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień; 

5) w czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki; 

6) książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne, zauważone 

uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi; 

7) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych udostępnionych 

materiałów bibliotecznych należy ją odkupić; 

8) pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. 

6.  Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, pracownik administracji Szkoły  

oraz rodzice: 

1) do czytelni wchodzi się z czystymi rękami, plecaki i torby należy zostawić  

w wyznaczonym miejscu; 

2) w czytelni należy zachować ciszę; 
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3) w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni 

 i wypożyczalni, a dostęp do zbiorów jest wolny; 

4) wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki i inne dokumenty 

oddaje nauczycielowi bibliotekarzowi; 

5) niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu 

pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed zajęciami. 

7. Prawo do nieodpłatnego korzystania ze stanowisk internetowych ma każdy uczeń, 

nauczyciel, pracownik administracji Szkoły oraz rodzice: 

1) zabronione jest samodzielne instalowanie bądź usuwanie jakichkolwiek programów 

czy plików, dokonywanie zmian konfiguracji komputera oraz parametrów jego pracy; 

2) Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, zabroniony 

jest chat, wysyłanie sms itp.; 

3) w przypadku większego zainteresowania w korzystaniu z Internetu niż liczba 

dostępnych stanowisk internetowych, ogranicza się maksymalnie czas pracy 

przypadający na jednego użytkownika do 15 minut; 

4) czytelnia internetowa jest czynna w godzinach pracy biblioteki; 

5) zakazuje się używania prywatnych nośników danych; 

6) osoby zainteresowane korzystaniem z komputerów i Internetu muszą wpisać się  

do ewidencji użytkowników; 

7) użytkownik, który nie przestrzega bhp, może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe 

możliwość korzystania ze stanowisk internetowych; 

8) w przypadku uszkodzeń komputera wynikającego z nieprzestrzegania bhp nauczyciel 

bibliotekarz ma prawo obciążyć użytkownika kosztami naprawy; 

9) nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, 

że użytkownik wykonuje czynności niepożądane. 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który:  

1) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zapewnia wykwalifikowaną obsługę biblioteki; 

3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, informując nauczyciela 

bibliotekarza na początku roku budżetowego o wysokości kwoty przyznanej 

bibliotece; 

4) wykonuje czynności związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

5) obserwuje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza. 

9. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka: 

1) włącza uczniów do popularyzacji czytelnictwa; 

2) otacza szczególną opieką uczniów klas młodszych Szkoły; 

3) prowadzi aktyw biblioteczny; 

4) umieszcza na gazetce szkolnej raporty czytelnicze poszczególnych oddziałów. 

10. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami: 
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1) Rada Pedagogiczna jest informowana o stanie czytelnictwa i pracy biblioteki  

w ramach śródrocznych i rocznych zebrań, a wychowawcy otrzymują informacje 

 o stanie czytelnictwa uczniów na bieżąco; 

2) nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów  

o roli czytelnictwa w edukacji; 

3) uwzględnianie propozycji nauczycieli i uczniów w zakresie powiększenia zbiorów 

wynikające z przeprowadzonych diagnoz, zapoznanie z nimi Dyrektora. 

11. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami: 

1) organizacja konkursów i imprez czytelniczych szkolnych i środowiskowych; 

2) udział w szkoleniach międzybibliotecznych. 

12. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy: 

1) udostępnienie księgozbioru podręcznego;  

2) wzbogacanie zbiorów bibliotecznych;  

3) udostępnianie komputera oraz programów multimedialnych; 

4) prowadzenie strony internetowej biblioteki szkolnej. 

13. Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań 

uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy: 

1) organizowanie wystaw książek; 

2) informowanie o nowych książkach w bibliotece; 

3) prowadzenie konkursów czytelniczych; 

4) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

5) przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów poprzez pomoc  

w wyszukiwaniu odpowiednich materiałów; 

6) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

7) rozmowy indywidualne. 

14. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy: 

1) rozwijanie życia kulturalnego w Szkole; 

2) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa  

oraz podtrzymywanie tożsamości narodowej; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) dbałość o kulturę języka i poprawne wysławianie się. 

15. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie  

z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

16. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole; 

4) popularyzacja książek i czasopism; 

5) pomoc przy doborze lektury; 

6) udzielanie informacji bibliograficznej; 
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7) uzupełnianie i selekcja księgozbioru; 

8) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego; 

9) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

17. W ramach gospodarowania podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi: 

1) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego; 

2) w zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania  

z podręcznika zarówno w Szkole jak i w domu; 

3) podstawą wypożyczenia jest znajomość przez ucznia  i rodzica ucznia 

„Szczegółowych warunków wypożyczania i udostępniania uczniom Szkoły 

podręczników, materiałów edukacyjnych”, potwierdzona podpisem; 

4) wypożyczenia podręcznika dokonuje nauczyciel bibliotekarz; 

5)  podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu uzgodnionym pomiędzy 

nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą; 

6) podręczniki powinny zostać zwrócone do biblioteki szkolnej w tygodniu 

poprzedzającym zakończenie roku szkolnego, w dniu uzgodnionym pomiędzy 

nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą; 

7) czynności, o których mowa w pkt 4–6, odbywają się w bibliotece szkolnej; 

8) podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia  

z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń 

losowych; 

9)  zwrotu wypożyczonych podręczników, dokonuje się w terminach określonych przez 

Szkołę i podanych przez nauczyciela bibliotekarza do wiadomości uczniów  

i rodziców, jednak nie później niż do końca danego roku szkolnego. Uczniowie 

przystępujący do egzaminów poprawkowych, zwracają podręcznik nie później  

niż do końca sierpnia danego roku szkolnego; 

10) podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin 

podręcznika, określając stopień jego zużycia, a przy wykonywaniu tych czynności 

może współpracować z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub specjalnie 

powołaną do tego celu komisją; 

11) w przypadku zgubienia podręcznika bądź jego zniszczenia/uszkodzenia, Szkoła może 

zażądać od rodziców zwrotu kosztów zakupu podręcznika; 

12) w przypadku zagubienia podręcznika Szkoła wypożycza uczniowi kolejny 

egzemplarz tzw. rezerwowy, który znajduje się w bibliotece szkolnej; 

13) materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku 

zwrotu; 

14) uczeń zobowiązany jest dbać o materiały edukacyjne będące dobrem biblioteki 

szkolnej, a znajdujące się w klasopracowniach, zobligowany jest do zgłaszania 

wszelkich usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi 

klasopracowni; 

15) korzystający z podręczników uczeń, zobowiązany jest do ich oprawy, poszanowania  

i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny  

i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem; 
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16) przydzielanie podręczników już używanych w poprzednich latach odbywa się drogą 

losową. 

18. Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie zagrożenia epidemiologicznego ulegają 

       zmianie, zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 na terenie  

       Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickie w Gorzowie. 

 

 

 

Świetlica szkolna 

§ 25 a. 

 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Świetlicę szkolną organizuje się dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole, 

ze względu na warunki związane z godzinami pracy ich rodziców lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia opieki tym uczniom w Szkole. 

3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 

niż 25 uczniów. 

4. Świetlica jest czynna w godzinach zawartych w harmonogramie pracy świetlicy. 

5. Świetlica szkolna zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne 

oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej” składanego przez rodziców w Szkole. 

7. Praca świetlicy ma na celu:  

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;  

2) właściwą organizację czasu wolnego przed zajęciami i po zajęciach;  

3) wszechstronny rozwój osobowości, uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwojowe  

a także psychofizyczne uczniów. 

8. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

1) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień; 

2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

3) rozwijanie zainteresowań hobbystycznych;  

4) prowadzenie zróżnicowanych gier i zabaw ruchowych; 

5) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa – spacery po okolicy; 

6) gry i zabawy na świeżym powietrzu;  

7) rozrywki umysłowe, gry i zabawy świetlicowe; 

8) zajęcia umuzykalniające; 

9) pogadanki z zakresu ekologii i profilaktyki; 

10) propagowanie dziedzictwa kulturowego, opieka nad miejscami pamięci narodowej; 

11) kształtowanie kultury spożywania posiłków; 

12) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy dobra 

i piękna; 

13) uczestnictwo w kulturze. 
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9. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy:  

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;  

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy;  

3) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów 

właściwej postawy społeczno – moralnej; 

4) organizowanie zajęć,  

5) tworzenie warunków i pomoc w nauce, odrabianie zadań domowych; 

6) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy 

uczniom mającym trudności w nauce; 

7) aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w sali, na placu 

zabaw oraz boisku szkolnym; 

8) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu 

zajęć; 

9) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu; 

10) wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu; 

11) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami, a także pedagogiem szkolnym 

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

10. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;  

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy;  

3) słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy; 

4) zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce  

i zabawie; 

5) informowania każdorazowo wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

ze świetlicy; 

6) dbania o estetyczny wygląd świetlicy; 

7) zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach; 

8) szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za 

jego niszczenie;  

9) zostawiania wierzchniego ubrania w szatni. 

11. Zasady przyprowadzania i obierania uczniów ze świetlicy szkolnej omówione zostały 

w § 24 ust. 6. 

12. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

       ulegają zmianie, zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 

       na terenie Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickie w Gorzowie. 

 

 

§ 25 b. 

 

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

wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, w Zespole działa stołówka szkolna, 

zwana dalej „stołówką”. 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dowożonych dla dzieci, uczniów, 

nauczycieli i pracowników. 
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3. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek. 

4. Wszyscy korzystający ze stołówki  powinni dbać o ład i porządek. 

5. Podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać  

po pomieszczeniu. 

6. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

7. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor  

w porozumieniu z Organem prowadzącym.  

8. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci i uczniów z posiłku w stołówce,  

o których mowa w ust. 6, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych 

od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

9. Organ prowadzący może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa  

w ust. 6:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.  

10. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 9, 

Dyrektora. 

 

 

§ 26. 

 

1. Na życzenie rodziców, w formie pisemnego oświadczenia, w Przedszkolu organizuje się 

naukę religii, a w Szkole naukę religii lub/i etyki. 

2. W Przedszkolu zajęcia religii są uwzględnione w ramowym rozkładzie dnia, natomiast 

zajęcia religii oraz etyki w Szkole uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Zajęcia religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 dzieci/uczniów, a w przypadku 

mniejszej liczby dzieci/uczniów zajęcia te powinny być organizowane w grupach 

łączonych (międzyoddziałowych czy międzyklasowych). 

4. Jeżeli w Przedszkolu/Szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej  

niż 7 dzieci/uczniów, Organ prowadzący, w porozumieniu z właściwym kościołem  

czy związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej  

lub pozaszkolnym (poza przedszkolnym) punkcie katechetycznym. 

5. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania zajęć religii, etyki opiekę lub zajęcia 

wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z tych zajęć. 

6. Nauka religii w Przedszkolu/Szkole odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych/ 

2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

7. Naukę etyki organizuje się zgodnie z zasadą określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu,  

a tygodniowy wymiar godzin ustala Dyrektor. 

8. Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą ocen przyjętą w danej klasie, 

umieszcza się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio pod oceną zachowania  

i nie ma ona wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

9. Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii, mają prawo do zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje  

te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie 
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trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej  

i wychowawczej. 

 

 

Wychowanie fizyczne 

§ 26 a. 

 

1. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII Szkoły są realizowane                         

w formie: 

1) zajęć klasowo–lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne 

tygodniowo) oraz 

2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno–zdrowotnych, zajęć 

tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela 

wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo–

lekcyjne. 

2. Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych 

i międzyklasowych. 

3. Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru  

z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

4. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

§ 26 b. 

 

1. Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach IV–VIII 

Szkoły oraz (przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności                           

jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym). 

2. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej, przeznacza się w tygodniowym rozkładzie 

zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy 

dziewcząt i chłopców). 

3. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących  

nie więcej niż 28 uczniów. 

4. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel 

prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza co najmniej jedno 

spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona zostaje pełna 

informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny 

jest Dyrektor. 

5. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice 

zgłoszą Dyrektorowi jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w formie pisemnej. 

6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 
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wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

§ 26 c. 

 

1. Zespół prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa  

zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań  

i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych  

i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, 

polegające w szczególności na prowadzeniu: 

1) w przedszkolu preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci 

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań  

i uzdolnień;  

2) w klasach I–VI orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów  

z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;  

3) w klasach VII i VIII zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.  

1a. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:  

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;  

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego                            

lub kształcenia w zawodzie;  

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;  

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych  

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęciach z wychowawcą.  

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program 

przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku  

przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej). 

 Program zajęć, o których mowa w ust. 2 zawiera treści dotyczące informacji  

o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania 

kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

 Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się 

minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII Szkoły. 

 

§ 27. 

 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

2. Samorząd ze swojego składu może wyłonić Radę Wolontariatu. 

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

4. Działalność uczniów w zakresie wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 
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4a. Pozaszkolna działalność uczniów w zakresie wolontariatu jest akceptowana przez Szkołę  

i odbywa się na odpowiedzialność rodzica.  

5. W Szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. 

6. Szkolne Koło Wolontariatu działa pod nadzorem Dyrektora.  

7. Opiekę nad Kołem sprawują nauczyciele – koordynatorzy, którzy nadzorują wszystkie 

działania wolontariuszy.  

8. Wolontariusze w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu mogą: 

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowaniu 

spotkań i występów; 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci Przedszkola; 

5) wpływać na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów; 

6) wypowiadać członkostwo w Kole w dowolnym czasie; 

7) promować idee wolontariatu w Szkole i swoim otoczeniu. 

4. Do zadań Rady Wolontariatu należy:  

1) koordynowanie zadania z zakresu wolontariatu; 

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i w otoczeniu Szkoły; 

3) decydowanie o działaniach do realizacji. 

5. Do zadań koordynatorów należy:  

1) planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy; 

2) nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia;  

3) określenie warunków współpracy, dopilnowanie wszelkich formalności; 

4) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza. 

 

§ 27 a. 

 

Zespół współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, uczniom i rodzicom poprzez: 

1) ukierunkowanie rodziców na potrzebę przeprowadzenia badań w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) realizowanie, po uzgodnieniu z Organem prowadzącym, orzeczeń o potrzebie 

nauczania indywidualnego; 

3) realizowanie zaleceń o dostosowaniu wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności  

w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom programowym; 

4) realizowanie wydanych zaleceń o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych  

do możliwości psychofizycznych uczniów; 

5) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji  

w tym zakresie; 

6) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia; 
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7) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

9) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 

pomiędzy dzieckiem, uczniem a rodzicem czy nauczycielem. 

 

§ 27 b.  

 

1. Działania innowacyjne to integralny element działalności Zespołu, który ma na celu 

wyzwalać kreatywność uczniów i nauczycieli. 

2. Działalność innowacyjna może dotyczyć zadań Zespołu w zakresie dydaktycznym, 

wychowawczym i opiekuńczym. 

3. Działalność innowacyjna w Zespole ma na celu  poprawę istniejących lub wdrożenia 

nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie 

kompetencji uczniów. 

4. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej Zespołu.  

5. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w ust. 4. odbywa się  

z uwzględnieniem prawa wewnątrzszkolnego i może być inicjowana przez nie oraz przez 

Zespół. 

6. Współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w ust. 4 może 

koordynować: Dyrektor, nauczyciel, Samorząd Uczniowski, Rada Wolontariatu, rodzic. 

7. Działalność innowacyjna może być dodatkowo finansowana ze środków pozyskiwanych 

przez obie strony, również z uwzględnieniem finansowania z funduszy europejskich.  

 

§ 28. 

 

Zespół w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom i uczniom możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pomieszczenia do nauczania i opieki; 

3) pracowni komputerowej;  

4) sali gimnastycznej;  

5) boiska sportowego; 

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

7) placu zabaw; 

8) biblioteki szkolnej; 

9) świetlicy szkolnej; 

10) stołówki szkolnej;  
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11) pomieszczenia dla pedagoga i logopedy;  

12) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 

13) szatni; 

14) pomieszczeń administracyjnych; 

15) pomieszczeń gospodarczych. 

 
 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 
 

§ 29. 

 

1. W Przedszkolu i Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  

i obsługi zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola i Szkoły 

regulują odrębne przepisy.  

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki  

i wychowania. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. 

5. Zespół prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

 

 

Nauczyciele 

§ 30. 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  

oraz podstawowymi funkcjami Zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego; 

4) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

5) kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów,  

ras i światopoglądów; 

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 
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1) rzetelne przygotowanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na wysokim poziomie 

merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) przedstawienie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych; 

3) sporządzenie rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) przestrzeganie zapisów statutowych; 

7) dbanie o dobre imię Zespołu; 

8) realizowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

9) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;  

w tym obiektywne, jawne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

10) wnioskowanie w sprawach oceny zachowania uczniów, nagradzania i karania; 

11) decydowanie o doborze metod, form pracy, podręczników i środków dydaktycznych; 

12) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

13) aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych według ustalonego harmonogramu 

dyżurów;  

14) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa; 

15) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu 

(w razie potrzeby należy zwrócić się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić 

pracowników obsługi Zespołu o fakcie przebywania osób postronnych); 

16) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów; 

17) rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

18) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, realizowania  

jej postanowień i uchwał; 

19) branie udziału w przeprowadzaniu i nadzorowaniu egzaminów zewnętrznych  

w ramach obowiązków określonych w ustawie – Karta Nauczyciela; 

20) współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami i Dyrektorem w celu podnoszenia 

jakości pracy Zespołu; 

21) nadzorowanie powierzonego mu majątku szkolnego w czasie prowadzenia zajęć  

oraz dbanie o estetykę przydzielonej sali; 

22) wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; 

23) zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

24) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. 

3. Do zadań nauczycieli wobec uczniów należy:  

1) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach  

w tym zakresie; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
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4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) dbanie o  kulturę języka polskiego; 

5a) kontrolowanie obecności ucznia na każdych zajęciach; 

5b) dbanie o poprawność językową uczniów; 

5c) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

6) formułowanie wymagań niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

7) informowanie na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

8) informowanie na początku każdego roku szkolnego o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

9) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

10) jawne ocenianie; 

11) uzasadnienie ustalonej oceny; 

12) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania;  

13) poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych; 

14) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

15) planowanie sposobów zaspakajania potrzeb, w tym:  

a) w Przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w Szkole – obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą 

na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego 

zainteresowań, a także szczególnych uzdolnień oraz wspomaganie uczniów  

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami; 

16) występowanie z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne; 

17) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;  

18) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki branie 

przede wszystkim pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez Zespół na rzecz kultury fizycznej;  

19) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych; 

20) uczestniczenie w pracach komisji: 

a) przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, 

b) w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub zachowania, 
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c) przeprowadzającej egzamin poprawkowy; 

21) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów, stosując zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole 

4. Nauczyciel odpowiada za: 

1) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci i uczniów; 

2) poszanowanie praw dzieci i uczniów znajdujących się pod jego opieką; 

3) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

4) jakość prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

5) powierzony sprzęt; 

6) realizację powierzonych zadań i jakość wypełnianych obowiązków. 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyrażania swoich opinii, z zachowaniem obowiązku dbałości o dobro Zespołu; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych; 

3) pierwszeństwa uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego  

na najwyższym poziomie; 

4) pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i przestrzegania higieny czasu pracy. 

6. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo–dydaktyczną  i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 

7. Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest do realizacji zadań, a w szczególności: 

1) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;  

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

3) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i odpowiada za jej jakość.   

8. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć stanowiący dokumentację pedagogiczną dotyczącą 

oddziału zgodnie  z odrębnymi przepisami.  

9. Nauczyciel Przedszkola, na podstawie realizowanego programu i wynikających z niego 

zadań, opracowuje Roczny plan pracy. 

10. Sposób i formy wykonywania zadań nauczyciela dostosowane do wieku i potrzeb dzieci 

 i uczniów oraz warunków środowiskowych Zespołu:  

1) poznanie i ustalanie potrzeb rozwojowych dzieci i uczniów; 

2) ustalanie sposobu i form pomocy w działaniach wobec dzieci i uczniów; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) bezstronność oraz obiektywizm w ocenie uczniów; 

5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich dzieci i uczniów;   

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

dzieci i uczniów; 

7) zapewnia się wspólne kształcenie wszystkim dzieciom i uczniom, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

8) rozpoznawanie i wykorzystanie potencjału dziecka i ucznia do pokonywania 

deficytów; 

9) pozwolenie dziecku i uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości; 

10) tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych;  
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11) wydłużenie czasu pracy; 

12)  zastosowaniem dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych; 

13) stosowaniem zróżnicowanych zadań do samodzielnego rozwiązania;  

14) stwarzanie warunków dla samodzielnej inwencji dziecka i ucznia poprzez 

aktywizowanie. 

 

 

Współdziałanie nauczycieli i rodziców 

§ 31. 

 

1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania, edukacji i opieki 

zdrowotnej. 

2. Do obowiązków nauczycieli wobec rodziców należy: 

1) dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach, które odbywa się: ustnie, pisemnie, indywidualnie lub całościowo, 

podczas spotkań z rodzicami lub/i za pomocą wpisu do dziennika elektronicznego; 

2) poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania; 

5) (uchylony); 

6) uzasadnienie ustalonej oceny; 

7) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych  

oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;  

8) poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych. 

3. Poinformowanie o obowiązujących w Zespole podręcznikach i materiałach edukacyjnych 

ujętych w Szkolnym Zestawie Podręczników. 

4. Rodzice odpowiadają za realizowanie przez dziecko/ucznia rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego.  

4a. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 

podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4b. Przez niespełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % dni 

zajęć w Przedszkolu, Szkole.  

5. W celu zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów niezbędna jest stała współpraca rodziców z nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów. 

6. W ramach tej współpracy rodzice zobowiązani są do: 

1) systematycznych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami; 
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2) informowania wychowawcy o stanie zdrowia ucznia i szczególnych sytuacjach 

rodzinnych mogących mieć wpływ na postępy w nauce i zachowanie ucznia; 

3) usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych: 

a) w formie pisemnego oświadczenia do 5 dni roboczych po powrocie do Szkoły, 

którym może być również zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia), 

b) osobiście podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą; 

4) stałego i czynnego włączania się w życie oddziału, Przedszkola/Szkoły; 

5) ponoszenia odpowiedzialności finansowych za zniszczenia spowodowane przez 

ucznia na terenie Zespołu i w jej obrębie; 

6) zgłaszania się na ustne lub/i pisemne wezwanie Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga szkolnego i logopedy. 

7. 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. Zespół nie jest związany terminem zebrania. W szczególnych sytuacjach 

Zespół może przekazać pisemną informację rodzicom. 

 

 

 

 

Zespoły nauczycieli  

§ 32. 

 

1. Nauczyciele mogą zostać powołani przez Dyrektora do zespołu samokształceniowego 

lub/i zadaniowego na czas określony lub nieokreślony. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek 

członków tego zespołu. 

3. Dyrektor na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 

Zespołu.  

4. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego 

Zespołu. 

5. Zespół nauczycieli planuje swoją pracę i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

6. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Cele i zadania zespołów nauczycielskich: 

1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego  

i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) przedstawienie dyrektorowi propozycji: 

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy  

I – III Szkoły, 
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b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

dla uczniów klas IV – VIII Szkoły oraz uczniów oddziału gimnazjalnego, 

c) materiałów ćwiczeniowych; 

3) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy 

wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 

wyników nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa  

dla początkujących nauczycieli; 

6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w Szkole 

konkursów; 

7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w Szkole; 

8) prowadzenie lekcji otwartych; 

9) wymiana doświadczeń; 

10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów; 

11) tworzenie dokumentacji szkolnej. 

8. Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 7.  

pkt 2 i 3, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie 

przedstawienia  propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

9. Dyrektor, na wniosek zespołu nauczycieli, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

10. Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników  

lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

 

 

Wychowawcy 

§ 33. 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział w Szkole szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”, który – jeżeli  

nie zajdą szczególne okoliczności prowadzi oddział przez cały etap edukacyjny  

w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej. 

2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 
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2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy; 

3) na wniosek rodziców danego oddziału. 

3. Do zadań wychowawcy należy: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych uczniów; 

2) zdiagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów; 

3) utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów i dzieci; 

4) pisemne informowanie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej  

z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na miesiąc  

przed klasyfikacją roczną;  

5) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, zmierzających do integracji oddziału; 

6) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami w oparciu o Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu uzgadniania  

i koordynowania działań wychowawczych i edukacyjnych; 

8) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką środowiska nauczania  

i wychowania, innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności w celu uzyskania wszechstronnej pomocy  

dla ucznia oraz poradnią pedagogiczno-psychologiczną; 

9) (uchylony); 

10) właściwe i systematyczne prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji 

dotyczącej powierzonego oddziału i każdego ucznia; 

11) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oddziału  

oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych  

na zebraniach Rady Pedagogicznej. 

12) planowanie i koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień, doradztwo zawodowe 

kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

13) (uchylony). 

4. Do zadań wychowawcy wobec uczniów należy: 

1) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i sposobie  

oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;  

3) ocenianie zachowania; 

4) informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie; 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

6) dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;  

7) informowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

8) motywowanie ucznia do postępów w uzyskaniu pozytywnej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

9) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia; 

10) informowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania; 
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11) uzasadnianie ustalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

12) udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania; 

12a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

13) uczestniczenie w pracach komisji w przypadku odwołania od rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

14) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, możliwości wyboru 

zawodu itd.; 

15) organizowanie i przeprowadzanie zebrań śródrocznych z rodzicami, wywiadówek. 

5. Do obowiązków wychowawcy wobec rodziców należy: 

1) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i sposobie  

oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) informowanie na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania; 

3) dostarczanie rodzicom informacji o zachowaniu ucznia; 

4) (uchylony); 

5) informowanie o postępach ucznia w nauce; 

6) udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania; 

7) poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania; 

8) zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,  

na pierwszym zebraniu; 

9) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom swojego oddziału; 

10) informowanie na pierwszym zebraniu o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie                      

do wyrażenia sprzeciwu. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. 

7. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na ucznia i określenia jego indywidualnego rozwoju. 

8. Sposób i formy wykonywania zadań wychowawcy dostosowane do wieku i potrzeb 

uczniów oraz warunków środowiskowych Zespołu:  

1) wychowawca otacza indywidualną opieką każde dziecko i ucznia, prowadząc 

obserwacje, rozmowy indywidualne, wywiady środowiskowe; 

2) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc  

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań, uzdolnień dzieci  

i uczniów; 

3) prowadzi działalność rozwijającą horyzonty dzieci i uczniów, organizuje wycieczki, 

wyjścia poza teren Zespołu, imprezy oddziałowe; 

4) współpracuje z rodzicami, przeprowadza rozmowy indywidualne, organizuje 

spotkania tematyczne lub okolicznościowe. 

 

 

Pedagog szkolny 
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§ 33 a. 

 

1. Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu i Szkole. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci i uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Zespole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo dziecka i ucznia w życiu Zespołu; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) organizowanie i wspieranie działań wynikających z Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę w zakresie wyboru 

przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom i uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

7) wspieranie mocnych stron dziecka i ucznia; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

11) szkolenia dla rodziców; 

12) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

13) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 

14) wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji  

w tym zakresie; 

15) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

16) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

17) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów; 

18) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Pedagog szkolny realizuje inne szczegółowe zadania wychowawczo-opiekuńcze 

określone w rocznym planie pracy uzgodnionym i zatwierdzonym przez Dyrektora. 

4. Pedagog szkolny dba o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka. 

5. W realizacji swoich zadań pedagog szkolny: 

1) współdziała z nauczycielami, Dyrektorem i pozostałymi organami Zespołu, 

pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, instytucjami i organizacjami 

pozaszkolnymi; 

2) korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni 

specjalistycznych w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom  

w Szkole oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach; 

3) prowadzi, w miarę potrzeb, specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

4) realizuje szczegółowy przydział czynności i zakres odpowiedzialności określony  

przez Dyrektora; 

5) prowadzi dokumentację swej pracy, w szczególności dziennik pedagoga  

oraz teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację prowadzonych badań  

i czynności uzupełniających. 

6. Sposoby i formy wykonywania zadań pedagoga dostosowane do wieku oraz potrzeb 

dzieci i uczniów oraz warunków środowiskowych Zespołu:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu; 

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci, uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

3) wspieranie dzieci, uczniów i nauczycieli w działaniach; 

4)  udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

 

 

Logopeda 

§ 33 b. 

 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej 

i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie systematycznych zajęć logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka i ucznia wymagającego 

intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców; 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy  

i fonacyjny u dzieci i uczniów wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) (uchylony); 
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8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne; 

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy; 

10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

12) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13) Kierowanie na badania specjalistyczne. 

2. Sposoby, metody i formy pracy logopedy: 

1) dostosowanie terapii do wieku, możliwości i warunków środowiskowych, 

2) stosowanie  metod logopedycznych i pedagogicznych,  

3) stosowanie ćwiczeń z zakresu korekcji wad wymowy, ćwiczeń wspomagających 

terapię jąkania, opóźnionego rozwoju mowy, terapię dysleksji, 

4) organizowanie warsztatu dydaktycznego. 

 

 

 

 

 

Wychowawca świetlicy 

§ 33 c. 

 

Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) zaspokojenie potrzeby uczniów w zakresie bezpieczeństwa i opieki; 

2) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów  

oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej; 

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno  

w pomieszczeniach jak i wolnym powietrzu, w celu zapewnienia prawidłowego 

rozwoju fizycznego uczniów; 
4)  ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów  

przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie; 

5)  stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6)  rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów; 

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeb również z placówkami 

upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami  

i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku; 

8) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami; 

9) dbanie o estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicy szkolnej; 

10) (uchylony). 
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Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 

§ 33 d. 

 

1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej pielęgniarką, sprawuje                    

w Szkole: 

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) opiekę nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi. 

2. Pielęgniarka integruje opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców 

realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych. 

3. W celu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka współpracuje z: 

1) Dyrektorem; 

2) nauczycielami; 

3) pedagogiem; 

4) rodzicami; 

5) lekarzem dentystą. 

4. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka współpracuje 

również z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie został 

utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej – z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

5. Współpraca pielęgniarki z rodzicami polega na: 

1)   przekazywaniu informacji o: 

a)  stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

b)   terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej       

    nad uczniami,  

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi   

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

      2)   informowaniu i wspieraniu rodziców uczniów w: 

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej                   

oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań 

lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych                          

oraz szczepień ochronnych, 

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza 

dentysty; 

3)  uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów. 

6. Współpraca z Dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem polega na podejmowaniu 

wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem 

potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów. 

7. W ramach współpracy, pielęgniarka doradza Dyrektorowi w sprawie warunków 

bezpieczeństwa dzieci i uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w Szkole. 

8. Na wniosek Dyrektora  pielęgniarka przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na zebraniach Rady pedagogicznej,  

z zachowaniem prawa do tajemnicy ostanie zdrowia uczniów. 
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Pracownicy administracji i obsługi  

§ 34. 

 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

2. Obowiązkiem pracowników administracji i obsługi jest zwrócenie uwagi na osoby 

postronne wchodzące na teren Zespołu. Pracownik może zapytać o cel pobytu,  

a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora. 

3. Każdy pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala 

Dyrektor zgodnie z przepisami i zamieszcza w teczkach akt osobowych. 

5. Pracowników administracji i obsługi obowiązują przepisy Kodeksu pracy i wewnętrzne 

regulaminy Zespołu. 

 

 
 

Rozdział VI 

Zasady rekrutacji dzieci i uczniów 
 

§ 35.  

 

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

kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej 

(nie dłużej niż do 18 roku życia). 

2. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i kończy się egzaminem ósmoklasisty. 

3. Na wniosek rodziców dyrektor może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

Dyrektor może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

5. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie  

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne 

na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok 

szkolny z Dyrektorem (za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym). 

7. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

Szkoły należy do zadań Dyrektora. 

8. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem Szkoły, (spełniającego 
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obowiązek szkolny) Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły,  

w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego. 

9. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku  

do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do Szkoły. 

10. Do Szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 

2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły,  

jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

11. Na wniosek rodziców naukę w Szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w Szkole lub 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole wydaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły zgodnie z ust. 4 niniejszego 

paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

13. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

(terminy składania dokumentów) do Szkoły określa Organ prowadzący. 

14. Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych  

w ustawie prawo oświatowe oraz uchwale Rady Gminy Chełmek. 

15. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do Szkoły. 

16.  Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do Szkoły na zasadach i w trybie 

postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie  

tego dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje Dyrektor. 

17. Przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, 

szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej 

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu                     

albo szkoły publicznej tego samego typu. 

 

§ 35 a. 

 

1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa                   

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mające jednakową wartość): 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
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2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub gdy po zakończeniu tego etapu Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi 

miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Organ 

prowadzący (Organ prowadzący określa również dokumenty potwierdzające te kryteria). 

4. Organ określa nie więcej niż 6 kryteriów, przyznając każdemu kryterium określoną liczbę 

punktów, przy czym każde kryterium może mieć inną wartość. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą zostać przyjęci do Przedszkola, jeżeli 

po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1–3, gmina 

nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym Przedszkolu. W przypadku większej liczny 

kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne zgodnie z ust. 3–5. 

6. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu. 

7. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

Dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie  

i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

§ 36.  

(uchylony)  

 

 

Rozdział VII 

Dzieci i uczniowie Zespołu 
 

§ 37. 

 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Uczeń ma prawo do: 

1) bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 
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4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) wolności od ingerencji w sferę życia prywatnego; 

8) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami  

i warunkami oceniania; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

11) dostępu do informacji; 

12) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce; 

13) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, pomocy naukowych, księgozbioru  

na zasadach określonych regulaminami i procedurami; 

14) udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych 

i rozrywkowych na terenie Zespołu; 

15) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim; 

16) odwołania się od oceny i kary statutowej; 

17) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, przerw świątecznych, ferii zimowych 

i letnich; 

18) reprezentowania Zespołu w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach 

zgodnie ze swymi umiejętnościami i zainteresowaniami; 

19) wyróżniania i nagradzania za osiągnięcia w nauce, sporcie, w pracy na rzecz 

budowania dobrego wizerunku Zespołu; 

20) korzystania z pomocy doraźnej; 

21) bezpiecznych warunków pobytu w Zespole; 

22) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

23) wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

7. Dziecko ma prawo do:  
1) bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju; 

4) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

5) korzystania z dóbr kultury; 

6) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) informacji; 

8) wypoczynku; 

9) badania i eksperymentowania i różnorodności własnych doświadczeń; 

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
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11) fantazji i własnych światów; 

12) regulowania własnych potrzeb; 

13)  udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych 

i rozrywkowych na terenie Zespołu. 

8. Uczeń lub jego rodzic ma prawo złożyć skargę, jeżeli uzna, że zostały naruszone prawa 

ucznia. 

9. Skarga, o której mowa w ust. 8 powinna być złożona w formie ustnej lub pisemnej do: 

1) nauczyciela przedmiotu lub 

2) wychowawcy lub 

3) wychowawcy świetlicy lub 

4) Rady Samorządu Uczniowskiego lub 

5) Dyrektora 

w zależności sprawy, której dotyczy oraz zgodnie z drogą służbową w Szkole.  

10. Skarga rozpatrywana może być w trybie natychmiastowym, ale maksymalny czas 

odpowiedzi wynosi 1 miesiąc. 

11. Odpowiedź na skargę następuje w tej samej formie, w której została złożona. 

12. W przypadku naruszania praw ucznia przez Dyrektora lub nierozstrzygania spraw,  

rodzice mogą zwrócić się do Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

§ 38. 

 

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: 

1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i wszystkich 

pracowników Zespołu; 

2) szanować oraz ochraniać przekonania i własność innych osób; 

3) dbać o schludny wygląd, noszenie odpowiedniego stroju; 

4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

5) systematycznie przygotowywać się do zajęć; 

6) systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych wynikających z planu zajęć; 

7) przestrzegać właściwego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników Zespołu 

oraz pozostałych uczniów;  

8) rozwijać swoje umiejętności;  

9) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych                         

oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, o których mowa w § 43 ust. 20; 

10) przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych 

wystawione przez rodziców, lekarza lub instytucje państwowe (np. sąd)  

w formie papierowej w terminie do 5 dni roboczych po powrocie do Szkoły;  

11) punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne, a w przypadku spóźnienia się wejść  

do klasy i uczestniczyć w zajęciach; 

12) posiadania na każdych zajęciach edukacyjnych zeszytu do korespondencji, w którym 

znajdują się podpisy rodziców oraz wykaz aktualnych telefonów kontaktowych;  
13) rozwijać swoje umiejętności; 
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14) aktywnie uczestniczyć w regularnie odrabiać zadania domowe; 

15) prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyt ćwiczeń, karty pracy, itp.; 

16) pisać każdą pracę kontrolną; 

17) spełniać wymagania określone przez nauczyciela; 

18) na miarę swoich możliwości wkładać wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków  

na wychowaniu fizycznym, zajęciach technicznych, plastyce, muzyce i zajęciach 

artystycznych; 

19) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć; 

20) uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych spowodowanych  

m. in. chorobą, dobrowolnym uczestnictwem w zawodach i konkursach; 

21) przestrzegać zasad bhp obowiązujących w Zespole; 

22) przebywać podczas przerw na korytarzu;  

23) nie wychodzić samowolnie poza teren Zespołu; 

24) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela; 

25) po zakończonych zajęciach zejść do szatni, ubrać się i opuścić teren Zespołu; 

26) informować wychowawcę lub innego nauczyciela o chorobie lub złym samopoczuciu; 

27) godnie reprezentować Zespół; 

28) dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych (za szkody 

wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice uczniów); 

29) (uchylony). 

 

§ 39. 

 

1. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka, Konwencją o Prawach Dziecka, niniejszym Statutem i Programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły strój ucznia Samorządowego Zespołu Szkół  

w Gorzowie im. Marii Konopnickiej powinien być wyrazem szacunku dla pracowników 

Zespołu oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej ucznia  

i znajomości norm obyczajowych.  

2. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić 

potencjalnego zagrożenia. 

3. Strój codzienny dziecka i ucznia ma być czysty, schludny, niewyzywający, uszyty  

z nieprzezroczystych materiałów: 

1) uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów wraz z górną częścią ramion  

i uda; 

2) chłopcy muszą nosić na terenie Zespołu długie spodnie, a w okresie letnim dozwolone 

są spodnie zakrywające kolana. 

4. W budynku Zespołu obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy. 

5. Fryzura dziecka i ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor 

muszą mieć charakter naturalny. Niedopuszczalne jest farbowanie włosów. Długie włosy 

powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na zajęciach. 

6. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują odrębne zasady dotyczące stroju, 

ustalone przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
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7. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, 

emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie 

potępiane ideologie. 

8. Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii u dziewcząt, np. kolczyków, pierścionków, 

bransoletek. 

9. Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących, bez makijażu  

i tatuaży. 

10. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni. 

11. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału Zespołu; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Zespołu w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca  

lub Rada Pedagogiczna. 

12. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – biała bluzka, czarna/granatowa spódnica (spodnie lub sukienka), 

marynarka/kostium lub sweter w kolorze białym/granatowym/czarnym,  

buty na niskim obcasie, długość spódnicy w stroju galowym – do kolan; 

2) dla chłopców – biała koszula i czarne/granatowe spodnie lub garnitur. 

13. W doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła 

jest miejscem nauki. Szczegółowe wytyczne dotyczące doboru ubioru, wyglądu, rodzaju 

fryzury reguluje Regulamin oceniania zachowania ucznia. 

14. Na terenie budynku Zespołu uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze 

niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu. 

15. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

 

§ 40.  

(uchylony) 

 

 

Nagrody i kary 

§ 41. 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia; 

3) dzielność; 

4) odwagę; 

5) pracę na rzecz Zespołu; 

6) godną postawę; 

7) 100% frekwencję. 

2. Nagrodami są: 

1) pochwała wychowawcy wobec oddziału; 

2) pochwała wychowawcy wobec rodziców; 

3) pochwała Dyrektora wobec uczniów i nauczycieli; 
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4) list pochwalny do rodziców; 

5) nagrody rzeczowe; 

6) statuetka Wiktora; 

7) stypendia za wyniki w nauce; 

8) nagroda Dyrektora. 

3. Nagrodę odnotowuje się w formie pisemnej, a sporządzony dokument umieszcza się  

w arkuszu ocen ucznia. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu oraz przez Radę Rodziców w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

5. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego 

ucznia.  

6. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub/i ustnie do Dyrektora.  

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 rozpatruje Dyrektor w trybie natychmiastowym  

lub do 5 dni roboczych. 

8. Do wniesionego zastrzeżenia Dyrektor ustosunkowuje się w formie, w jakim zostało 

wniesione.  

 

§ 42. 

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu i regulaminów 

wewnątrzszkolnych poprzez: 

1) upomnienie przez wychowawcę; 

2) nagana przez wychowawcę; 

3) upomnienie Dyrektora; 

4) nagana Dyrektora; 
5) list do rodziców z pisemną naganą; 

6) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz wycieczkach; 

7) zakaz reprezentowania Zespołu na zewnątrz; 

8) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Małopolskiego Kuratora Oświaty zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

1a. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 3. 

1b.W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary  

bez zachowania zasady gradacji kar: 

1) niszczenie mienia szkolnego; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

3) notoryczne wagary (w tym nieobecności na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia);  

4) brutalność i wulgarność; 

5) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;  

6) kradzież  mienia społecznego i prywatnego;  

7) picie  alkoholu,  palenie  papierosów  i  e-papierosów; 

8) używanie  narkotyków  i  innych środków odurzających;  

9) postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób  

nie wymienione w pkt 1-8. 
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2. Karę wymienioną w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 nakłada wychowawca. 

3. Karę wymienioną w ust. 1 pkt 3, 4, 7 nakłada Dyrektor . 

4. Karę wymienioną w ust. 1 pkt 8 nakłada Rada Pedagogiczna. 

5. Nie mogą być zastosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

6. Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska 

wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. 

7. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) uczeń notorycznie łamie przepisy Statutu, otrzymał kary przewidziane w Statucie,  

a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie, 

wchodzenie w kolizję z prawem, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 

innego ucznia. 

8. Przeniesienie ucznia do innej szkoły musi być poprzedzone następującymi czynnościami: 

1) wyczerpaniem wszystkich możliwości karania; 

2) podjęciem odpowiedniej uchwały przez Radę Pedagogiczną; 

3) uzyskaniem zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty na przeniesienie; 

4) uzyskaniem zgody dyrektora szkoły, do której uczeń ma być przeniesiony; 

5) przeprowadzenie rozmowy z rodzicem ucznia. 

9. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od udzielonej kary w ciągu  

5 dni roboczych od daty otrzymania postanowienia o udzieleniu kary. 

10. Dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej lub przedstawicielami 

Samorządu Uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę;  

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

11. Od decyzji podjętej przez Dyrektora uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo 

odwołania się do  organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

12. Nadanie kary statutowej odnotowuje się w formie pisemnej, a sporządzony dokument 

umieszcza się w arkuszu ocen ucznia. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

 

 

Warunki pobytu w Zespole zapewniające dzieciom i uczniom 

bezpieczeństwo 

§ 43. 

 

1. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Zespołu zapewniają bezpieczeństwo dzieciom  

i uczniom w czasie zajęć organizowanych w Zespole. 
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2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć określają przepisy 

szczegółowe. 

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Zespole,  

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych  

poza obiektami należącymi do Zespołu. 

4. Wejścia do budynku Zespołu objęte są systemem monitoringu wizyjnego. 

4a Wszystkie osoby przebywające w  Zespole zobowiązane są do przestrzegania zapisów 

      ujętych w  Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie 

      Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.  

5. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się: 

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

6. Plan ewakuacyjny Zespołu umieszczony jest w widocznym miejscu. 

7. Znaki drogi ewakuacyjnej umieszczone są w sposób widoczny i trwały. 

8. Sprzęty, z których korzystają dzieci i uczniowie, dostosowuje się  do wymagań 

ergonomii. 

9. Gorące posiłki spożywane są w stołówce szkolnej.  

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

11. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

12. Nauczyciel, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia uczniom 

przebywanie w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. 

13. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Zespół  dzieci i uczniowie  

nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. 

14. Ćwiczenia sportowe są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

15. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Zespołu liczbę opiekunów  

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się  

one odbywać, o czym stanowią odrębne przepisy. 

16. O każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie: 

1) Dyrektora; 

2) rodziców poszkodowanego; 

3) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

17. Po każdej nieobecności dziecka i ucznia spowodowanej chorobą zakaźną rodzice 

zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie 

leczenia. 

18. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola. 

Dzieci, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, nie mogą przebywać w oddziale                       

z dziećmi zdrowymi. 

19. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 
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20. Zasady wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Zespołu: 

1) uczniowie wnoszą do Szkoły telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne  

na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców; 

2) Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów; 

3) podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz 

używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, urządzenia 

są wyłączone i schowane w plecaku lub tornistrze;   

4) (uchylono) 

5) w sytuacjach losowych lub w celach edukacyjnych, uczeń może skorzystać z telefonu 

komórkowego na zajęciach edukacyjnych, ale odbywa się to jedynie za zgodą 

nauczyciela i w zasięgu jego wzroku; po skorzystaniu z telefonu uczeń  

jest zobowiązany wyłączyć go i schować do plecaka lub tornistra; 

6) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki; 

7) pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą uczeń i  rodzice ucznia; 

8) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego na terenie Zespołu bądź podczas wycieczek, skutkuje ukaraniem 

ucznia następująco:  

a) upomnieniem nauczyciela,   

b) odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela w formie negatywnej uwagi 

w dzienniku elektronicznym,  

c) rozmową ucznia z wychowawcą, 

d) rozmową telefoniczną z rodzicami, 

e) wezwaniem rodziców ucznia do Szkoły, 

f) rozmową ucznia z Dyrektorem; 

9) w razie nieposkutkowania wyżej wymienionych kar stosuje się odpowiednio kary 

statutowe według ustalonej kolejności.  

 

§ 44.  

 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII 

Szkoły w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego 

stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami,  

z zastrzeżeniem ust. 6.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:  

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;  

2) poradniami specjalistycznymi;  
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3) pracodawcami;  

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.  

4. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział 

rodziców uczniów.  

5. Szkoła corocznie opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze Szkołą.  

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.  

7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:  

1) na godzinach z wychowawcą;  

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;  

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;  

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.  

9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów w:  

1) dniach otwartych szkół zawodowych;  

2) targach edukacyjnych;  

3) warsztatach. 

10. Ponadto Szkoła:  

1) upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;  

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;  

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.  
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Rozdział VIII 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  
 

§ 44 a. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w Zespole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Zespole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie  

w § 38 ust. 2. 

4. (uchylony). 

 

§ 44 b. 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

o zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

3. Ocenianie z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

§ 44 c. 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3) (uchylony). 

3. Informacje o których mowa w ust. 1 pkt 1–2 nauczyciele opracowują w Przedmiotowych 

Zasadach Oceniania. 

4. Informacje z ust. 1 i 2 przekazywane są w formie ustnej uczniom podczas zajęć 

edukacyjnych na pierwszej lekcji organizacyjnej, a rodzicom na pierwszym spotkaniu  

z wychowawcą. 

5. Fakt przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele i wychowawca 

oddziału dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciele 

i wychowawca informują również uczniów i rodziców o dostępności dokumentów, 

zawierających szczegółowe informacje ust. 1 i 2, co uczniowie i rodzice potwierdzają 

podpisem na imiennej liście.  

6. Przedmiotowe Zasady Oceniania są dostępne u nauczyciela uczącego, a kopie  

u wychowawcy. 

7. W przypadku braku możliwości osobistego kontaktu, informacje z ust. 1 i 2 mogą być 

przekazane w formie elektronicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego na konto 

ucznia i rodzica.    
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§ 44 d. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  

w przypadkach ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie  

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie  

tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą 

na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania  

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –  

na podstawie tej opinii. 

3. (uchylony).  

4. (uchylony). 

5. Dyrektor zwalnia 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 do końca danego etapu edukacyjnego  

na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka 

obcego nowożytnego.  

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 44 e. 

 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

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

lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym.  

2. Dyrektor 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.  

3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki,  

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 3, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

5. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia do domu z zajęć o których mowa ust. 3.  

6. Zasady zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych lub realizacji zajęć  

z wychowania fizycznego i informatyki: 

1) rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia podania o zwolnienie  

z ćwiczeń lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki do Dyrektora  

po uzyskaniu opinii lekarskiej; 

2) podanie dostępne jest w sekretariacie lub na stronie internetowej Zespołu; 

3) Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych lub o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu podania. 

4) kopię decyzji umieszcza się w arkuszu ocen ucznia; 

5) w przypadku decyzji odmownej, rodzic może odwołać się do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty; 

6) o decyzji zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń lub zwolnienia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki, zostaje poinformowany nauczyciel prowadzący 

zajęcia oraz wychowawca. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na podaniu; 

7) jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności  

na zajęciach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do ustalenia 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  to wówczas uczeń podlega klasyfikacji; 

8) uczeń zwolniony z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  

ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach; 

9) uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki może                     

być zwolniony do domu, jeżeli lekcje w tygodniowym rozkładzie zajęć są pierwszymi 

lub ostatnimi; 

10)  nauczyciel prowadzący zajęcia zwolnionemu uczniowi wpisuje w dzienniku 

nieobecność w danym dniu tygodnia. 
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§ 44 f. 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi podczas zajęć,  

a zainteresowanym rodzicom, do domu w formie kopii. 

5. Prace pisemne ucznia są przechowywane w Zespole do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców Zespół może udostępnić do wglądu dokumentację  

dotyczącą oceniania, w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzanego w wyniku 

wniesionych zastrzeżeń oraz protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6, udostępniana jest do wglądu na terenie Zespołu  

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika Zespołu. Dokumentacja nie może 

być wynoszona poza obręb Zespołu ani też nie mogą być sporządzane kopie  

tej dokumentacji. Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację. 

 

§ 44 g. 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. 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. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

zgodnie z § 20 ust. 4.  

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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 w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 



 
Statut Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie  

92 
 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 44 h. 

 

1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców  

o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

2. Przekazanie informacji zawartej w ust. 1 następuje za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, a dla rodzica również w formie pisemnej, sporządzanej przez 

wychowawcę oddziału. Kopia pisma stanowi załącznik arkusza ocen ucznia. 

 

3. Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

4. Przekazanie uczniom informacji zawartej w ust. 3 następuje w formie ustnej  

lub przez wpis w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 44 i. 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się nie wcześniej niż tydzień przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pierwszym okresie roku szkolnego. 

3. Klasyfikowanie roczne i końcowe przeprowadza się nie wcześniej niż dwa tygodnie  

i nie później niż tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w danym roku szkolnym.  

4. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone zgodnie z ust. 1.  

są ostateczne, z zastrzeżeniem: § 44 s, § 44 r. 
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§ 44 j. 

 

1. W klasach I–III Szkoły: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi  wyrażanymi wg następujących określeń i oznaczeń:  

a) świetnie „6”, „św” – uczeń dobrze radzi sobie z rozwiązaniem zadań trudnych,  

ma dużo inwencji twórczej, chętnie wykonuje dodatkowe polecenia i zadania 

wykraczające poza program nauczania, pracuje samodzielnie, 

b) bardzo dobrze „5”, „bdb” – uczeń bezbłędnie rozwiązuje typowe zadania  

i polecenia przewidziane programem nauczania, 

c) dobrze „4”, „db” – uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia, poprawa 

pojawiających się drobnych błędów nie sprawia mu trudności, bez większej  

pomocy radzi sobie z programem nauczania, 

d) słabo „3”, „sł” – uczeń częściowo poprawnie wykonuje polecenia i zadania,  

nie wkłada zbyt wiele wysiłku w wykonywanie poleceń, wymaga dodatkowego 

wsparcia ze strony nauczyciela, 

e) bardzo słabo „2”, „bsł” – uczeń słabo radzi sobie z zadaniami i poleceniami, 

większość z nich wykonuje błędnie, nie lubi kończyć pracy, pracuje niestarannie, 

wymaga stałej pomocy nauczyciela, 

f) źle „1” – uczeń nie wykonuje poleceń i zadań, nie opanował podstawowych 

umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie potrafi pracować 

samodzielnie, domaga się wykonania prac za niego; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w kl. I–III 

Szkoły uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji, 

o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu  

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                           

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

 

§ 44 k. 

 

1. Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

począwszy od klasy IV Szkoły ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący   –  6; 

2) stopień bardzo dobry  –  5; 

3) stopień dobry   –  4; 

4) stopień dostateczny   –  3; 

5) stopień dopuszczający  –  2; 

6) stopień niedostateczny  –  1. 
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2. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.  

3. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6.  

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ocen ze znakiem „+” lub „–” 

z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej. 

5. Oceny bieżące zapisywane są w dziennikach cyfrą. 

6. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.  

7. Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym punktów, symboli literowych  

lub graficznych itp.     

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

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez Zespół na rzecz kultury fizycznej.  

8a. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane  

w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela  

niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez 

ucznia. 

9. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

11. (uchylony). 

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

  

§ 44 l. 

 

1. Nauczyciele powinni stosować różnorodne formy i sposoby sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniów. 

2. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: 

1) dłuższe prace pisemne; 

2) sprawdziany wiadomości (czas trwania 1–2 godziny zajęć); 

3) testy; 

4) zadania klasowe – prace klasowe (czas trwania 1–2 godziny zajęć); 

5) dyktanda (czas trwania do 45 minut); 

6) kartkówki, sprawdziany krótkie (czas trwania około 15 minut); 
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7) odpowiedzi ustne,  które mogą być stosowane na każdych zajęciach; 

8) zadania domowe; 

9) inne ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, również w wersji 

elektronicznej oraz on- line.  

3. Dłuższe prace pisemne, sprawdziany, testy i zadania klasowe powinny być zapowiadane 

przez nauczyciela na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

4. W ciągu dnia uczeń może pisać co najwyżej jeden godzinny lub dwugodzinny sprawdzian 

(ust. 2 pkt 1–4), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy takie sprawdziany.  

5. Kartkówki i sprawdziany krótkie, mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej 

zapowiedzi nauczyciela. 

6. Nauczyciel jest obowiązany do poprawy prac pisemnych, o których mowa  

w ust. 2 pkt 1–6, w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia (wyjątek stanowi 

sytuacja, kiedy nauczyciel jest chory) i poinformowania uczniów o uzyskanych ocenach. 

7. Termin poprawy prac bardziej pracochłonnych ustala nauczyciel z uczniami. 

8. W przypadku niedotrzymania przez nauczyciela terminu sprawdzenia i oddania prac 

uczniom, wpisane do dziennika mogą być tylko oceny satysfakcjonujące uczniów.  

9. W przypadku nieobecności, nauczyciel przekazuje sprawdzone prace w terminie 

przedłużonym o czas trwania zwolnienia lekarskiego.  

10. Termin każdej pracy pisemnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1–4 musi być potwierdzony 

wpisem do dziennika lekcyjnego oddziału, poza przypadkami omówionymi w pkt 15. 

11. Brak stosownego wpisu, o którym mowa w ust. 10, czyni pracę pisemną nieprawną.  

12. Uczeń, który nie przystąpił do wykonania pracy pisemnej, o której mowa ust. 2 pkt 1–6, 

może być zobowiązany przez nauczyciela do jej wykonania w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez nauczyciela.  

13. Nauczyciel w ciągu okresu powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen 

bieżących, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu plus 

dwie oceny. W przypadku przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo wynosi  

1 lub 2, powinny być co najmniej trzy oceny cząstkowe.  

14. Za zgodą nauczyciela uczeń może przystąpić po raz drugi do wykonania pracy,  

o której mowa w ust. 2 pkt 1–5. Uzyskaną ocenę należy wpisać do dziennika lekcyjnego. 

15. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu pracy pisemnej, jeżeli uczniowie 

dezorganizują proces oceny osiągnięć, poprzez celową absencję, ucieczki z lekcji, itp. 

16. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić prace pisemne ust. 2 pkt 1–6 w terminie 

ustalonym z nauczycielem.   

17. Uczeń, który uchyla się od uzupełnienia prac pisemnych ust. 2 pkt 1–6, otrzymuje bieżącą 

ocenę niedostateczną. 

 

§ 44 ł.  

 

Począwszy od klasy IV Szkoły, podczas klasyfikacji ustala się następujące ogólne wymagania 

edukacyjne na poszczególne stopnie: 

1) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości  

i umiejętności programu nauczania przewidzianych do zrealizowania w danej klasie,  

a rozpoznane braki uniemożliwiają opanowanie podstawowej wiedzy i koniecznych 
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umiejętności w toku dalszej nauki nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, nie jest  

w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, nie umie korzystać  

z proponowanych mu form pomocy, mimo zaproponowanej formy kontaktu 

elektronicznego lub/i osobistego, w okresie nauczania zdalnego, nie wykonał większości 

obowiązkowych prac; 

2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w podstawowych wiadomościach 

i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania do zrealizowania w danej klasie, 

lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, przejawia gotowość do przyswajania 

nowych wiadomości,  ; 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności przewidziane w programie nauczania do zrealizowania w danej klasie, 

rozwiązuje typowe problemy z minimalną pomocą nauczyciela, próbuje porównywać, 

wnioskować, zajmować stanowiska, analizuje podstawowe zależności, wykazuje 

aktywność w czasie zajęć; 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: dobrze opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania do zrealizowania w danej klasie, umie samodzielnie 

pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, stosuje terminologię typową  

dla danego przedmiotu, korzysta z różnorodnych źródeł informacji, bierze aktywny udział  

w zajęciach; 

5) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: w wysokim stopniu opanował wiadomości  

i umiejętności przewidziane w programie nauczania do zrealizowania w danej klasie, 

potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty oraz zjawiska, umie bronić swoich 

poglądów, rozwiązuje złożone i trudne problemy, wnosi twórczy wkład w realizowane 

zagadnienia; 

6) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) w bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania do zrealizowania w danej klasie, rozszerzając swoją wiedzę  

o wiadomości wykraczające poza materiał przewidziany dla danej klasy, umie 

formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować  

i selekcjonować zdobytą wiedzę, lub/i 

b) z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  

i tematycznych, zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju, 

lub/i 

c) posiada inne porównywalne osiągnięcia, prowadzi własne prace badawcze  

pod kierunkiem nauczyciela. 

Ocenianie zachowania 

§ 44 m. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym i wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

w tym aktywny udział w lekcjach prowadzonych w systemie zdalnym lub 

hybrydowym; 
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2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Zespołu; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

1a. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III Szkoły jest oceną 

opisową. 

2. Począwszy od klasy IV Szkoły, śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 

1) ocenę zachowania ustala wychowawca; 

2) ustalając ocenę zachowania, wychowawca powinien uwzględnić: 

a) opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w tym oddziale, 

b) opinię uczniów oddziału, 

c) samoocenę ucznia, 

d) opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia;  

3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w Szkole i w środowisku 

lokalnym, 

b) wywiązuje się z obowiązków ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego, 

c) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników Szkoły, 

uczniów, a także w swoim otoczeniu, zawsze używa zwrotów grzecznościowych, 

jest uczynny i pomocny, 

d) w ramach obowiązków ucznia obejmujących dbanie o wizerunek szkoły                         

w środowisku, z własnej inicjatywy wykonuje działania na rzecz klasy, szkoły  

i środowiska lokalnego, np. aktywnie udziela się w imprezach szkolnych i poza 

szkolnych, dba o estetykę sal lekcyjnych, szkoły i otoczenia, aktywnie działa  

w organizacjach szkolnych lub/i pozaszkolnych,  

e) zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób, dba  o porządek, reaguje  

na niewłaściwe zachowanie rówieśników, zawsze przestrzega zasad zdrowego 

trybu życia, 

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych przez siebie obowiązków                   

i zadań powierzonych przez nauczycieli, 

g) systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnienia się na zajęcia  i dostarcza 

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie, 
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h) rozwija swoje zainteresowania i zdolności, na zajęciach dodatkowych 

organizowanych w szkole lub/i poza szkołą, 

i) reprezentuje Szkołę w olimpiadach, konkursach lub/ i zawodach sportowych  

na różnym szczeblu, 

j) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

k) posługuje się poprawną, piękną polszczyzną i nigdy nie używa wulgarnego 

słownictwa, 

l) zawsze nosi strój zgodny z opisem w § 39 Statutu, 

m) uczeń zawsze przestrzega zasady wnoszenia i korzystania z telefonów  

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 

Statutu; 

4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego, 

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą i kulturą zachowania wobec osób dorosłych                   

i kolegów, używa zwrotów grzecznościowych, 

c) wykazuje się aktywnością w pracy na rzecz klasy i Szkoły, 

d) jest pilny w nauce i sumienny w wypełnianiu powierzonych mu przez nauczycieli  

i pracowników Szkoły zadań, 

e) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie spóźnia się na zajęcia                         

i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie, dopuszczalne 

1-2 spóźnienia,  

f) dąży do rozwijania swoich własnych zainteresowań i zdolności, 

g) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

h) dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów, 

i) przestrzega zasad bezpieczeństwa, zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz 

najbliższego otoczenia, zawsze pozostawia  po sobie porządek w miejscu pracy, 

j) bierze udział np. w: olimpiadach, konkursach/lub zawodach sportowych  

na różnym szczeblu, 

k) nosi strój zgodny z opisem w § 39 Statutu, 

l) uczeń zawsze przestrzega zasady wnoszenia i korzystania z telefonów  

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 

Statutu; 

5) Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen zachowania, otrzymuje 

uczeń, który:  

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z obowiązującym przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego, 

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych, 

pracowników szkoły i kolegów, 

c) pracuje na zajęciach na miarę swoich możliwości i warunków, ale zdarzyło się 

kilka upomnień dotyczących niezaangażowania w pracy na lekcji, na które uczeń 

właściwie zareagował, 

d) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

e) dba o czystość języka ojczystego w komunikacji z innymi, 
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f) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia, 

g) nie powoduje konfliktów, przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

h) nie ma więcej niż 5 spóźnień na zajęcia w okresie i dostarcza usprawiedliwienia 

wszystkich nieobecności w terminie,   

i) właściwie reaguje na upomnienia i uwagi, przyjmuje do wiadomości i więcej ich 

nie popełnia, 

j) nosi strój zgodny z opisem w § 39 Statutu, ale zdarzyło mu się 1 odstępstwo, 

k) przestrzega zasady wnoszenia i korzystania z telefonów  komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 Statutu, ale zdarzyło mu 

się 1 raz w roku szkolnym otrzymać uwagę w tym  zakresie, 

l) uczeń  uczestniczy w życiu Szkoły i klasy; 

6) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wewnątrzszkolnego, 

b) nie lekceważy osób dorosłych i kolegów, 

c) pracuje na zajęciach na miarę swoich możliwości i warunków, ale zdarzało się, że 

nie wykonywał zadań i poleceń na lekcji, 

d) stara się dbać o język ojczysty, unika wulgaryzmów, ale zdarzyło  mu się 

kilkakrotne niezapanowanie nad emocjami i użycie nieodpowiedniego słownictwa, 

e) przestrzega podstawowe zasady higieny i estetyki osobistej, 

f) nie ulega nałogom; 

g) nie ma więcej niż 8 spóźnień na zajęcia w okresie, może mieć do 8 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

h) nosi strój zgodny z opisem w § 39 Statutu, ale zdarzyły mu się 2 odstępstwa, 

i) w okresie łamał 2,3-krotnie zasadę wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 

Statutu, 

j) uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje  

na upomnienia nauczyciela lub pracownika Szkoły, 

k) otrzymał powyżej 5 uwag negatywnych; 

7) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z obowiązujący przepisami 

prawa wewnątrzszkolnego, 

b) często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, czystości i higieny osobistej, 

c) nie pracuje na zajęciach edukacyjnych na miarę swoich możliwości i warunków, 

d) zdarza mu się nie reagować na upomnienia i uwagi nauczycieli, pracowników 

Szkoły, 

e) często spóźnia się na zajęcia, ma do 10 spóźnień w okresie i opuszcza zajęcia bez 

usprawiedliwienia, do 20 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) otrzymał 2- krotnie karę statutową, ale nie była to nagana Dyrektora, 

g) posługuje się wulgarnym językiem i bywa arogancki, 

h)  zdarza mu się niszczyć mienie szkolne, społeczne oraz kolegów, nie stara się 

utrzymywać porządku w miejscu pracy, wdaje się w konflikty rówieśnicze, 

i) ulega nałogom, 



 
Statut Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie  

100 
 

j) nie zawsze nosi strój zgodny z opisem w § 39 Statutu, 

k) w okresie wielokrotnie łamał zasadę wnoszenia i korzystania z telefonów  

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 

Statut, 

l)  posiada liczne uwagi negatywne, powyżej 10 uwag, a rozmowy wychowawcze  

z uczniem nie przynoszą rezultatu, 

m) wielokrotnie  powtarza nieodpowiednie zachowania; 

8) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) w rażący sposób narusza obowiązujące  przepisy prawa wewnątrzszkolnego, 

b) ma lekceważący stosunek do nauczycieli, innych pracowników Szkoły i kolegów, 

c) nie przestrzega zasad czystości, higieny, estetyki osobistej i otoczenia, 

d) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

e) nie pracuje na zajęciach na miarę swoich możliwości, 

f) nie reaguje na upomnienia i uwagi nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

g) otrzymał 3- krotnie karę statutową lub/i naganę Dyrektora, 

h) w okresie notorycznie spóźnia się na zajęcia, powyżej 10 spóźnień i opuszcza 

lekcje bez usprawiedliwienia, 

i) powoduje konflikty, bójki, 

j) posługuje się wulgarnym językiem, jest arogancki, 

k) niszczy mienie szkolne, społeczne oraz kolegów, 

l) ulega nałogom lub/i namawia do tego innych;  

m) nie nosi stroju zgodnego z opisem w § 39 Statutu,   

m) notorycznie łamał zasadę wnoszenia i korzystania z telefonów  komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych opisanej w § 43 ust. 20 Statutu;   

ł ) posiada bardzo liczne uwagi negatywne świadczące o braku chęci do współpracy  

z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem; 

9) za drobną kradzież, powtarzające się wagary, stosowanie przemocy, wybryki 

chuligańskie (np. dewastacja sprzętu szkolnego) obok obowiązku naprawienia szkody 

udzielona zostaje nagana przez Dyrektora, a przypadku braku poprawy wystawiona 

ocena naganna zachowania. Nie stosuje się wówczas ustalenia oceny według 

przedstawionych kryteriów; 

10) uczeń, który opuścił powyżej 40 godzin bez usprawiedliwienia, otrzymuje zachowanie 

naganne; 

11) wychowawca ustalając ocenę zachowania może w przypadku ocen innych niż ocena 

wzorowa, odstąpić od kryterium dotyczącym spóźnień, jeżeli uczeń ma duży wpływ  

na kreowanie pozytywnego wizerunku Szkoły. 

4.  (uchylony). 

5.  (uchylony). 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń  

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  
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7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia 

śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (jeżeli uczeń otrzymał nieodpowiednią  

lub naganną śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, to roczna ocena klasyfikacyjna  

zachowania nie może być wyższa niż dobra). 

8. Każdy wychowawca: 

1) ma obowiązek sporządzania karty oceny zachowania ucznia; 

2) prowadzi teczkę wychowawcy, w której gromadzi dokumentację dotyczącą uczniów   

i odnotowuje spostrzeżenia n/t zachowania uczniów. 

9. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca  

informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej nagannej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Przekazanie informacji zawartej w ust. 9 następuje w formie pisemnej, sporządzanej  

przez wychowawcę. Kopia pisma stanowi załącznik arkusza ocen ucznia. 

11. Po upływie terminu  przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9, uczeń może 

otrzymać naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w przypadku złamania postanowień 

Statutu i obowiązujących regulaminów. 

12. Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

obowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

13. Przekazanie uczniom informacji zawartej w ust. 12 następuje w formie ustnej  

oraz przez wpis w dzienniku lekcyjnym.  

14. Wychowawca ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania, z zastrzeżeniem § 44 t.  
15. (uchylony). 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

§ 44 n. 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  

§ 44 o. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować do nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów o podwyższenie pozytywnej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć 

edukacyjnych, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej 

dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w formie pisemnej u nauczyciela 

przedmiotu. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć tylko ucznia spełniającego następujące 

warunki: 

1) ma co najmniej 90% frekwencję na zajęciach szkolnych, w szczególności  

na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny; 

2) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione; 

3) przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy; 

4) spełnia wymagania edukacyjne określone przez nauczyciel na początku roku 

szkolnego. 

4. Jeśli uczeń nie spełnia warunków z ust. 3, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę,  

o jaką ubiega się uczeń. 

6. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny 

przystępuje do sprawdzianu, którego formę ustala nauczyciel, uwzględniając specyfikę 

zajęć. 

8. Sprawdzian przeprowadza się w terminie 2 dni roboczych przed klasyfikacją roczną. 

9. Sprawdzian z: wychowania fizycznego, informatyki, plastyki, muzyki, techniki, powinien 

mieć formę zadań praktycznych. 

10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować do wychowawcy o podwyższenie 

rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie  klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, składa się w formie pisemnej u wychowawcy. 

12. We wniosku, o którym mowa w ust. 10, uczeń lub jego rodzice określają ocenę 

zachowania o jaką ubiega się uczeń wraz z uzasadnieniem, zgodnym z kryteriami 

oceniania zachowania zawartymi w Statucie. 

13. W przypadku uznania zasadności wniosku przeprowadza się postępowanie dotyczące 

podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w terminie 2 dni 

przed klasyfikacją roczną. 

14. Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z innym nauczycielem uczącym dany 

oddział. 

15. Z postępowania sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób prowadzących postępowanie; 

2) termin postępowania; 
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3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia,  

jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz Zespołu, środowiska lokalnego itp.; 

4) wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 10; 

5) ustaloną ocenę. 

 

 

§ 44 p. 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,  

Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 44 r. 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla ucznia: 

1) spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą; 

2) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

3) realizującego indywidualny tok nauki; 

4) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 44 s i § 44 t. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą, nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania 

fizycznego oraz 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki, przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których  

jest przeprowadzany ten egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,  

oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić  

do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 44 s. 

 

1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w której skład 

wchodzą: 
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1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

za wyjątkiem sytuacji zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących procedury przeprowadzenia 

egzaminu. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona  

przez komisję, o której mowa w § 44 t ust.5, jest ostateczna.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

12. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

 

§ 44 t. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

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

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

mowa w ust. 3 pkt  1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                       

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin  

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później  

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 1.  

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

12. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 
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5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

13. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

14. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół  zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu, o którym mowa w ust. 14, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

16. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół  zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

17. Protokoły, o których mowa w ust. 14 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 44 u. 

 

1. Uczeń klasy I–III Szkoły otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III Szkoły, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły 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, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 44 s ust. 12. 
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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 odpowiednio w Szkole 

lub w oddziałach gimnazjalnych uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania  

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. 

8. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

10. (uchylony). 

11. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w formie edukacji domowej, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem.  

 

Ukończenie Szkoły 

§ 44 w. 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2)  (uchylony); 

3) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.  

2. (uchylony). 

3. Uczeń Szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza 

ostatnią klasę.  

3a. (uchylony). 

3b. Uczeń Szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, powtarza 

ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu 

ósmoklasisty. 

4. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  
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co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

6. (uchylony). 

7. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w formie edukacji domowej kończy Szkołę  

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

§ 44 x. 

 

1. W klasie VIII jest przeprowadzany egzamin  ósmoklasisty.  

2. W latach szkolnych 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka 

polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. 

3. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, 

geografii, historii. 

4. Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

5. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu 

na ukończenie Szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej. 

6. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące, m.in. warunków 

zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków  

i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej, są zawarte w przepisach publikowanych przez Centralną Komisje 

Egzaminacyjną.  

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 45. 

 

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę Zespołu. 

3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do obowiązujących ustaw. 

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków Zespołu – dzieci, uczniów, 

Dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
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5. (uchylony). 

 

 

§ 46. 

 

1. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie posiada własny sztandar  

oraz ceremoniał szkolny. 

2. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

Zespołu i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną, 

harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw  

jego poszanowania. 

4. Uroczystościami z udziałem sztandaru na terenie Zespołu są: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

4) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości; 

5) zakończenie roku szkolnego. 

5. Sztandar może brać udział w uroczystościach poza terenem Zespołu, organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych:  

Mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 

6. Sztandar może być opatrzony: 

1) biało – czerwoną wstęgą na uroczystościach o charakterze państwowym; 

2) czarnym kirem na uroczystościach pogrzebowych, żałobnych.  

 

§ 47. 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z przepisami w sprawie 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 48. 

 

Dyrektor każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst  

i podaje go do publicznej wiadomości. 

 

§ 49. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy wynikające z Karty 

Nauczyciela, Kodeksu Pracy. 
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§ 49 a.  

(uchylony) 

§ 50. 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

3. Statut jest najwyższym prawem na terenie Zespołu i wszystkie prawa wewnątrzszkolne 

muszą być z nim zgodne. 

4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 51. 

(uchylony) 

 

§ 52.  

(uchylony) 

 

§ 53. 

 

Zmiany w Statucie wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2020/2021 z dnia 

28.08.2020 r. wchodzą w życie z dniem 1.09.2020 r. 

 

 


