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NAZWA SZKOŁY  
§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w 
Borzęcinie Górnym 
1.Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Borzęcin. 
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 
3.Siedziba i adres Szkoły: Borzęcin, 32-825 Borzęcin, gmina Borzęcin. 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym 
jest jednostką budżetową gminy Borzęcin. 
5.Ilekroć w statucie jest mowa o „Szkole” należy przez to rozumieć, że jest to Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym 
§ 2.1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
2.Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót 
nazwy. 
II.CELE 1 ZADANIA SZKOŁY  
§ 3.1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji 
wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych: 
1)przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i 
praktyk; 
2)zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 
3)kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie; 
4)Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania; 
5)Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 
6)Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad 
określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez: zapewnienie 
bazy, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie ,, 
Programu wychowawczego Zespołu Szkół”, umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej i religijnej, udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 
poprzez kierowanie na konsultacje do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, sprawuje 
opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, umożliwia 
rozwijanie zainteresowań  uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, kół 
przedmiotowych, zespołów artystycznych, zajęć sportowych oraz innych form 
organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć nadobowiązkowych; 
7)Organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego dla uczniów niepełnosprawnych, 
zgodnie z indywidualnymi i edukacyjnymi predyspozycjami; 
8)Budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu i 
społeczności lokalnej; 
9)Wdrażanie do dyscypliny i punktualności; 
10)W procesie kształcenia ogólnego szkoła na I i II  etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów 
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 
szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 
osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy 
zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, 
postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla 
innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji. 
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2.  Misja: 
1) Wychowanie oparte o wartości chrześcijańskie; 
2) Twórczy rozwój duchowy - wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby, wprowadzenie go 
w życie społeczne; 
3) Poszanowanie indywidualności jednostki - rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań uczniów; 
4) Przyjazne wzajemne relacje: uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń,  nauczyciel – nauczyciel; 
5)Podmiotowość ucznia, podmiotowość nauczyciela – uwzględnianie godności i wolności; 
6)Zadbanie, aby wiedzę przekształcać w refleksyjną mądrość; 
7) Uhierarchizowanie wartości; 
8) Zintegrowanie kształcenia z wychowaniem; 
9) Kształcenie osobowości - wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, uczenie 
tolerancji dla poglądów i potrzeb innych ludzi; 
10) Stworzenie każdemu uczniowi możliwości do zaprezentowania własnych umiejętności i 
wiedzy; 
11) Otwarcie na współpracę z rodzicami i propozycje środowiska.   
3.Wizja: 
1)Głównym osiągnięciem sześcioletniego cyklu nauczania winno być wpojenie 
następujących wartości: 
 a) uniwersalnych - dobro, prawda; 
 b)estetycznych - piękno, kształtowanie postaw estetycznych, rozwijanie wrażliwości 
moralnej; 
 c) moralnych - godność, honor, odpowiedzialność, uczciwość, miłość; 
 d) społecznych - demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność, tolerancja, wolność, 
rodzina; 
 e)pragmatycznych - praca, talent; 
2)Najlepsze z możliwych  przygotowanie do dalszej edukacji; 
3)Wszyscy pracujemy na dobry obraz naszej szkoły w myśl hasła: "Szanujmy się nawzajem, 
abyśmy byli szanowani"; 
4.Zadania opiekuńcze Szkoła podstawowa realizuje odpowiednio do wieku uczniów i 
potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny; 
1)Uczeń przebywający w Szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 
pozalekcyjnych znajduje się pod opieką wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia 
,oraz nauczyciela dyżurującego; 
2)Podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę 
uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela – opiekuna wycieczki. 
5.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, poprzez: 
1) zorganizowanie zajęć świetlicowych; 
2) umożliwienie spożywania posiłków; 
3) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
4) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych; 
5) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych; 
6) prowadzenia zajęć z tyflopedagogiem 
7) prowadzenia zajęć logopedycznych 
6.Zajęcia, o których mowa w ust. 4 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku, lub inną poradnię oraz w miarę 
posiadanych środków finansowych; 
7.Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu 
obowiązujących w  szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
8.Szczegółowe kryteria udzielania pomocy materialnej uczniom regulują odpowiednie 
przepisy. 
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§ 4. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w 
sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży. 
1) Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 
nauczania, wychowania, oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od nich 
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji; 
2) W klasach I-III można zwiększyć liczbę uczniów o jednego lub dwóch, jeżeli uczeń został 
przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego (należy zatrudnić pomoc nauczyciela). 
§ 5.1. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
2.W szkole opracowywany i realizowany jest ,, Program wychowawczy Zespołu Szkół”  i 
„Program profilaktyki Zespołu Szkół” dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i 
będący   alternatywą dla zagrożeń społecznych  młodego człowieka.  
§ 6. 1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły; 
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 
zainteresowań, imprez sportowych i konkursów przedmiotowych; 
3)zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 
programowych; 
2.Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły 
podstawowej; 
3.Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 
przepisach; 
§ 7. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły poprzez: 
1) organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów; 
2) organizowanie dożywiania w świetlicy szkolnej w formie obiadów dla uczniów; 
3) właściwe zaplanowanie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych; 
§ 8. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują: 
1)podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia; 
2)podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury; 
§ 9. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 
zajęć i możliwości kadrowe; 
§10.Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają 
odrębne przepisy; 
§ 11. 1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na: 
1)udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy 
finansowej oraz występowanie z wnioskami takimi do Gminnego Ośrodka Pomocy 
społecznej w Borzęcinie; 
2)zapewnieniu możliwości z korzystania z pomocy poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 
2.Pomoc finansową o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach; 
§ 12. 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale; 
2.W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece 
wychowawczej przez etap edukacyjny obejmujący odpowiednio: klasy I -III  i IV-VI; 
3.Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor; 
4.Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1)z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z 
przyczyn organizacyjnych Szkoły; 
2)na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 
3)na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu 
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Uczniowskiego. 
5.Wnioski te nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje 
wnioskodawcę w terminie 14 dni. 
III. ORGANY SZKOŁY  
§ 13. 1.Organami Szkoły są: 
1)Dyrektor Zespołu Szkół; 
2)Rada Pedagogiczna; 
3)Rada Rodziców; 
4)Samorząd Uczniowski; 
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opracowują swe regulaminy 
zgodnie z ,, Ustawą o systemie oświaty” oraz Statutem i zgodnie z nimi prowadzą  swą 
działalność; 
3.Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 
planowanej i prowadzonej działalności; 
4.Uchwały podejmowane przez organy działające w Zespole nie mogą być sprzeczne z 
przepisami prawa oraz Statutem Zespołu; 
5.Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 
ust. 3 Ustawy; 
6.Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami 
oraz  podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do 
Dyrektora, a w szczególności: 
1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej; 
2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych; 
3) negocjowanie w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem (prawnym 
opiekunem) ; 
4) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom; 
5) wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym; 
7. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za 
pośrednictwem  przewodniczącego klasowego; 
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem 
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem 
Samorządu rozstrzyga sporne  kwestie; 
3)sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora lub Wicedyrektora, którego decyzje 
są ostateczne; 
8.Trybu, o którym  mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań 
uregulowanych odrębnymi przepisami w szczególności w sprawach: 
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
2) odpowiedzialności porządkowej; 
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy; 
§ 14. 1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 
1)kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie na zewnątrz; 
2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem ust. 2; 
3)sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 
stanowiącej; 
5)dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły 
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich 
prawidłowe wykorzystanie; 
6)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
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7)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia; 
8)organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 43 ust.1 pkt2 u.s.o. 
2.Dyrektor Zespołu Szkół nie będący nauczycielem nie może sprawować nadzoru 
pedagogicznego. W tym przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje inny nauczyciel, 
któremu powierzono inne stanowisko kierownicze. 
3.Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 
4.Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia na bieżąco wymianę informacji pomiędzy organami 
Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 
5.Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami Zespołu Szkół rozwiązuje 
Dyrektor przy udziale wszystkich zainteresowanych. Jeżeli Dyrektor nie jest w stanie 
rozwiązać problemów stwarzających konflikt, informuje o zaistniałej sytuacji organ 
prowadzący Zespół Szkół i organ nadzoru pedagogicznego. 
6.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami; 
7.W zakresie, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor w szczególności: 
1)zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół; 
2)przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 
Zespołu Szkół 
3)występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół 
8.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 
organ prowadzący Zespół Szkół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
9.Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół. 
10.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 9, określają odrębne przepisy. 
11.Dyrektor Zespołu stwarza warunki do działania wolontariatu i innych organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;  
12.Wykonuje  inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
13.Dyrektor  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 
podręcznikami na  terenie  Zespołu; 
§ 15. 1. Rada Pedagogiczna jest ciałem kolegialnym, w skład której wchodzą wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół; 
2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor. 
3.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
4.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, każdym półroczu (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 
5.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z regulaminem Rady; 
6.Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 
roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Zespołu Szkół; 
§ 16.1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1)Zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół; 
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2)Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów: 
a)niepromowanie do klasy programowo wyższej lub nieukończenie Szkoły przez ucznia, 
któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania; 
b)zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 
zajęciach; 
c)promowanie do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
d)porozumienia z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu 
edukacyjnego w gimnazjum; 
e)postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym na zakończenie klasy programowo najwyższej, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami); 
f)wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 
do potrzeb i możliwości uczniów , posiadających orzeczenia lub opinię poradni o 
dostosowaniu warunków, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków 
przeprowadzania  sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE; 
g)Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół; 
h)Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów ucznia objętego 
obowiązkiem nauki; 
i)Ustalanie regulaminu swojej działalności; 
j)Przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian albo uchwalanie statutu albo jego 
zmian; 
k)Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 
Ministrów; 
l)Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
ł)Uchwalanie programu wychowawczego Zespołu Szkół; 
m)Uchwalanie programu profilaktyki Zespołu Szkół; 
n)Zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego; 
o)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 przepisach w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia; 
3)Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły 
2.Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 
1)Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 
2)Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 
w danym roku szkolnym; 
3)Delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół; 
4)Wnioskowanie o nadanie imienia szkole;  
5)Wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 
sprawdzianu  do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia  
6)Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 
nauczyciela od oceny pracy; 
3.Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej: 
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1)Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół, gdy konkurs nie wyłonił 
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 
2)Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 
3)Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole; 
4)Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego; 
5)Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły; 
6)Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla 
dyrektora); 
7)Organizacja pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
8)Projekt planu finansowego Szkoły; 
9)Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
10)Propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
11)Opiniowanie programu wychowawczego Zespołu Szkół; 
12)Opiniowanie program profilaktyki Zespołu Szkół; 
13)Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
14)Opinia w sprawie ustalenie oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół; 
15)Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
16)Propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 
17)Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o wydanie przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych 
trudności w uczeniu się; 
18)Wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia ucznia do sprawdzianu  w 
warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za 
granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; 
19)Zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli; 
20)Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 
sprawie. 
21)Opinia w sprawie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata, oraz materiałów 
ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 
22) Opinia w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza 
się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego, niż język obcy nowożytny nauczany w 
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona 
podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 
zestawu programów nauczania. 
4.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
5.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków. 
6.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 
protokołowane. 
§ 17. 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców ( opiekunów 
prawnych) uczniów. 
2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych)  
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Zespołu Szkół. 
3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz regulamin dotyczący zasad 
wydatkowania funduszy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły; 
4.Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu Szkół i Rady Pedagogicznej z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły; 
5.Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 
źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły; 
6.Kompetencje Rady Rodziców stanowiące: 
1)Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Zespołu 
Szkół; 
2)Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki Zespołu Szkół; 
3)Uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
7.Uprawnienia: 
1)Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora; 
2)Możliwość występowania do dyrektora Zespołu Szkół i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 
specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w 
rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3)Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju; 
4)Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
5)Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie powołano 
rady szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie 
nauczyciela od oceny pracy; 
8.Kompetencje opiniodawcze: 
1)Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 
2)Opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 
w danym roku szkolnym; 
3)Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 
4)Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu Szkół; 
5)Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 
6)Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
7)Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły; 
8)Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu; 
9)Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 
10)Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania; 
11)Opiniowanie nadania imienia szkole; 
12)Zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych; 
13)Opiniowanie:  
a)zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 
b)wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art.64 ust.1 pkt2 u.s.o; 
c)występowanie do dyrektora Zespołu Szkół z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I-III 
w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego, lub dwóch w trakcie roku szkolnego. 
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§ 18.1. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski. 
2.Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wybierania 
i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3.Kompetencje samorządu uczniowskiego stanowiące: 
1)Uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego; 
2)Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie 
uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów; 
4.Kompetencje opiniodawcze: 
1)Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju; 
2)Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
3)Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju; 
4)Wnioskowanie o nadanie imienia szkole; 
5)Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych; 
6)Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora Zespołu Szkół 
IV. ORGANIZACJA SZKOŁY  
§ 19.1. Okresem przeznaczonym na realizację podstawy programowej jest etap edukacyjny; 
2.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy o organizacji roku 
szkolnego; 
3.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od dnia rozpoczęcia zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniego powszedniego dnia stycznia,z 
wyjątkiem soboty, a drugi od pierwszego powszedniego dnia lutego, z wyjątkiem soboty, do 
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno — wychowawczych. 
4.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji Zespołu Szkół uwzględniający szkolne plany nauczania, o którym 
mowa w przepisach w  sprawie ramowych planów nauczania, opracowany przez Dyrektora 
Zespołu Szkół do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu Szkół 
zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 
5.W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników  łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 
i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i 
innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący Zespół Szkół. 
§ 20. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze, 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Terminy rozpoczęcia lekcji oraz przerw 
międzylekcyjnych zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół. 
3.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć 
edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na 
podstawie ramowego planu nauczania. 
4.Działalność edukacyjna Zespołu zostaje określona przez: 
1)Szkolny zestaw programów nauczania , który uwzględniając wymiar wychowawczy 
obejmuje całość działań Zespołu z punktu widzenia dydaktycznego; 
 2) Program wychowawczy Zespołu, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i 
działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli; 
3) Szkolny zestaw podręczników 
5.Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, 
materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać od początku następnego roku 
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szkolnego;   
6. Dokumenty, o których mowa powinny tworzyć spójną całość i obejmować okres etapu 
edukacyjnego. Projekt ,, Programu wychowawczego” przygotowuje powołany do tego celu 
zespół nauczycieli, a uchwala Rada Pedagogiczna, po uwzględnieniu uchwały Rady 
Rodziców i opinii Samorządu Uczniowskiego. 
7.Plan pracy Zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno –  
wychowawczej. 
8.Projekt w/w planu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
9.W szkole opracowano plan ewakuacji, który umieszczony jest w widocznym miejscu, 
zapewniającym łatwy do niego dostęp. 
§ 21. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoly jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i 
programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych 
do użytku szkolnego. 
2.Przeciętna liczba w oddziale nie powinna być większa niż 34 uczniów. Nie tworzy się 
nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby 
niższa niż 10 ; 
3.Tworzenie nowego oddziału tej samej klasy w przypadku mniejszej liczby uczniów można 
dokonać za zgodą organu prowadzącego; 
§ 22. 1. Oddział można dzielić na grupy; 
2.Podział na grupy jest obowiązkowy, stosownie do obowiązujących przepisów, na 
zajęciach: z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii 
informacyjnej, na zajęciach z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu 
nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń , w tym laboratoryjnych; 
3.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 34 uczniów w klasie lub 
nie więcej niż 24 uczniów w klasie na zajęciach, o których mowa w ust. 2, podziału na grupy 
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół; 
4.Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych 
przypadkach międzyklasowych; 
§ 23.1. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w 
wymiarze ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, stosownie do posiadanych środków 
finansowych. 
§ 24. 1.Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
2.Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zespole 
organizuje się w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich 
miejsca zamieszkania. 
3.Warunki i tryb przyjmowania dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie do Zespołu określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 
4.Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w Zespole jest 
prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 25 roku życia. 
5.Zespół zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie : 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
3) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z 
wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 
4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; 
5)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
5.Zespół udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych oraz 
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niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we 
wspieraniu ich rozwoju. 
6.W Zespole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje 
w celu współorganizowania kształcenia specjalnego. 
7.Nauczyciele o których mowa: 
1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych  
2) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności: 
a)wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują 
program nauczania; 
b)dostosowują realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu 
profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
dzieci niepełnosprawnych; 
c)uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 
3) prowadzą zajęcia rewalidacyjne; 
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 
 5) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i 
psychologicznej dla dziecka i jego rodziny; 
8.Dyrektor Zespołu ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci 
niepełnosprawnych uczestniczy w/w nauczyciel; 
9.Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole, 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
10.Jeżeli do sprawdzianu przystępują uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni lub 
niedostosowani społecznie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w porozumieniu z okręgową komisją 
egzaminacyjną, zapewnia warunki i formę przeprowadzenia sprawdzianu odpowiednie do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów lub 
absolwentów, z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności, w szczególności przez : 
1) zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystanie 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 
2) odpowiednie przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu. 
11.Dla uczniów : 
1) niesłyszących, 
2) słabo słyszących, 
3) niewidomych, 
4) słabo widzących, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu przygotowuje się  
zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności. 
12.W czasie przeprowadzania sprawdzianu o którym mowa w ust. 1, należy zapewnić 
obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, 
w szczególności : oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga lub pedagoga 
resocjalizacji oraz tłumacza języka migowego, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 
właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem niepełnosprawnym lub niedostosowanym 
społecznie i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. 
13.Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o 
sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu do 
potrzeb uczniów i absolwentów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i 
podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 
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14.Indywidualne nauczanie dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do Zespołu, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie 
indywidualnego nauczania. 
15.Indywidualne nauczanie Dyrektor Zespołu organizuje w sposób zapewniający realizację 
wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 
nauczania; 
16.Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli zespołu, 
którym Dyrektor powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, 
miejscu i czasie określonym przez Dyrektora zespołu; 
17.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może powierzyć prowadzenie 
indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub 
placówce. 
18.Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w 
szczególności domu rodzinnym, szkole ogólnodostępnej, specjalnym ośrodku szkolno – 
wychowawczym lub w placówce opiekuńczo wychowawczej. 
19.Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 
20.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 
ramowego planu nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. 
21.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych 
bezpośrednio z uczniem wynosi dla uczniów szkoły podstawowej: 
1)Dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej od 6- 8 godzin tygodniowo 
2)Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  od 8-10  godzin tygodniowo 
3)Dla uczniów klas I-III gimnazjum od 10 do 12 godzin tygodniowo. 
22.Dyrektor zespołu, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych 
ucznia i warunków organizacyjnych nauczania; 
23.W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz 
ich integracji ze środowiskiem rówieśników, Dyrektor zespołu w miarę posiadanych 
możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu 
szkoły (np. uroczystościach okolicznościowych); 
§ 25. 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy 
rodziców lub organizację dowozu Zespół Szkół organizuje świetlicę i zapewnia im 
bezpieczeństwo i opiekę. 
2.W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych, liczących do 25 uczniów. 
Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej 
działalności Szkoły.  
3.Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomoc w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej 
i rekreacji, przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 
4.Do zadań świetlicy należy: 
a)Organizowanie pomocy w nauce, wdrażanie i czuwanie nad samodzielną nauką uczniów 
oraz tworzenie warunków do nauki własnej; 
b)Organizowanie gier i zabaw oraz innych form wypoczynku, mających na celu prawidłowy 
rozwój dziecka; 
c)Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 
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d)Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu,  wdrażanie do 
prawidłowych nawyków higienicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowego 
odżywiania się; 
e)Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
f)Kształtowanie poczucia własnej wartości, asertywności i empatii; 
g) Zaznajamianie wychowanków z Konwencją Praw Dziecka;  
prawami i obowiązkami ucznia oraz samorządnością szkolną; 
h)Zapobieganie wszelkim przejawom agresji; 
i)Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci uczestniczących  
w zajęciach świetlicowych; 
j)Współpraca z rodzicami/opiekunami, wychowawcami klas oraz z higienistką szkolną. 
5.Użytkownicy świetlicy mają prawo do: 
a)Znajomości swoich praw i obowiązków; 
b)Uczestniczenia i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 
c)Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 
d)Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 
e)Życzliwego, podmiotowego traktowania; 
f)Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 
g)Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek 
i gier; 
6.Użytkownicy świetlicy zobowiązani są do: 
a)Przestrzegania Regulaminu; 
b)Dbałości o ład i porządek;  
c)Stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy; 
d)Informowania każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu ze świetlicy; 
e)Zgłaszania wszelkich wypadków, urazów lub złego samopoczucia; 
f)Nie oddalania się od grupy na placu zabaw, boisku szkolnym lub wycieczce; 
g)Kulturalnego zachowania się, nieprzeszkadzania innym w nauce i zabawie; 
h)Uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez wychowawców; 
i)Dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów; 
j)Szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy oraz zgłaszania wszelkich zauważonych 
usterek. 
6. Nagrody: 
a)Pochwała wychowawcy świetlicy; 
b)Pochwała wychowawcy wobec grupy; 
c)Dyplom. 
7.Za nieprzestrzeganie zasad prawidłowego zachowania oraz naruszenie regulaminu, dla 
wychowanka świetlicy przewidywane są następujące kary: 
a)Upomnienie wychowawcy świetlicy; 
b)Upomnienie wychowawcy wobec grupy; 
c)Pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcy klasy o złym 
zachowaniu; 
d)Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania. 
8.Tylko rodzic/prawny opiekun może odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej lub też  osoba 
przez niego upoważniona, wpisana do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Jeśli 
rodzic/prawny opiekun w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy wyrazi zgodę, by 
samodzielnie opuszczało budynek szkoły będzie to przez wychowawców świetlicy 
respektowane.  
9.Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce.  
§ 26. 1. W Zespole Szkół działa biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji 
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potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Zespołu Szkół, 
doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 
oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 
2. Z biblioteki mogą korzystać: 
1)uczniowie; 
2)nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół; 
3)rodzice uczniów (prawni opiekunowie). 
3. Warunki korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów ćwiczeniowych i zbiorów 
bibliotecznych: 
1)Podręczniki (materiały edukacyjne) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów  
szkoły podstawowej i gimnazjum są własnością Szkoły. 
2)Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom, na okres danego roku szkolnego, podręczniki 
(materiały edukacyjne) mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej 
trzechletniego okresu użytkowania. 
3)Uczeń ma możliwość korzystania z podręczników zarówno w szkole, jaki w domu. 
4)Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów 
edukacyjnych)  mających postać elektroniczną. 
5) Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe, które są jednoroczne i przeznaczone do 
użytku indywidualnego bez obowiązku zwrotu. 
6)W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników (materiałów 
edukacyjnych) przez ucznia, rodzic jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu. 
7)W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez 
ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego 
kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. 
8)Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników 
(materiałów edukacyjnych). 
9) W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników 
(materiałów edukacyjnych). 
10)W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku 
szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z 
dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki 
szkolnej. 
11)Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom do 
14 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą, 
nauczycielem, podczas zajęć edukacyjnych. 
12)O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników 
(materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym 
zespołem klasowym wraz z wychowawcą, nauczycielem oddając i wypożyczając podręczniki 
(materiały edukacyjne). 
13)Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania 
podręczników,     będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 
14)Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik, poszanowania i użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem (obłożenie okładką ochronną). Zabrania się wyrywania kartek, dokonywania 
jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń. 
15)Podręczniki (materiały edukacyjne) powinny być zwrócone do biblioteki nie później niż do 
30 czerwca danego roku. 
16)Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych zwracają 
podręczniki (materiały edukacyjne) do końca sierpnia danego roku. 
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V. ZASADY OCENIANIA WEWN ĄTRZSZKOLNEGO  
§ 27.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 
realizowanych w Zespole Szkół programów nauczania oraz formułowania oceny. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 
2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3)motywowanie ucznia do dalszej pracy 
4)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
wychowawczej. 
§ 28. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 
i ich rodziców (prawnych opiekunów); 
2)bieżące i śródroczne klasyfikowanie, według skali i form przyjętych w Zespole Szkół; 
3)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
4)ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (okresu) i warunki ich 
poprawiania; 
5)ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 
§ 29. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz ich rodziców 
(opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania. 
§ 30. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( opiekunów prawnych). 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 
otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela. 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( opiekunów prawnych ) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją ustnie uzasadnić w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 
3. Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania 
własnego rozwoju a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
§ 31. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo ponadto do: 
1)bieżącej informacji o postępach i osiągnięciach dziecka; 
2)odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny końcoworocznej; 
3)informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach swojego dziecka; 
4)informacji o wymaganiach regulaminowych. 
§ 32. Nauczyciel ma prawo do: 
1)obrony swojej opinii; 
2)zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z przepisami; 
3)przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w obecności wskazanego przez dyrektora 
Zespołu Szkół nauczyciela takich samych, lub pokrewnych zajęć edukacyjnych i 
przygotowania do egzaminu zadań egzaminacyjnych; 
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4)uczestnictwa w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych. 
§ 33. 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym. 
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki, muzyki, plastyki bierze się 
w szczególności po 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 szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
§ 34.1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z           
wychowania fizycznego. 
2.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Zespołu 
Szkół na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza. 
3.W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
4. Możliwym jest zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel 
dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej. 
§ 35. 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna i śródroczna jest oceną opisową, 
natomiast ocena bieżąca wyrażona jest w skali 1-6. 
2.  Począwszy od klasy IV ocena klasyfikacyjna końcoworoczna i śródroczna wyrażona jest w 
stopniach według skali 1 - 6 ( stopień niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, 
bardzo dobry, celujący) ocena bieżąca wyrażona jest w skali 1 – 6. 
2. Ustala się następujące kryteria oceniania: 
a)stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom 
osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych, są oryginalne, 
twórcze, wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; 
b)stopień bardzo dobry (5) - oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości 
przewidzianych w wymogach edukacyjnych; 
c)stopień dobry (4) — oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i 
umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych nie jest pełne, ale nie prognozuje 
to żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; 
d)stopień dostateczny (3) - oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 
wiadomości i umiejętności przewidziane w wymaganiach edukacyjnych, co może oznaczać 
jego kłopoty przy opanowaniu kolejnych, trudnych treści kształcenia; 
e)stopień dopuszczający (2) - oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności 
przewidzianych w wymogach edukacyjnych jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem 
zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w 
innych przedmiotach; 
f)stopień niedostateczny (1) - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w 
wymogach edukacyjnych, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania 
kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych 
przedmiotów. 
§ 36. 1.Ustalone oceny bieżące wpisuje nauczyciel do dziennika lekcyjnego wraz z datą 
dzienną. 
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
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indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej. 
3.Ogólne warunki oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
1)Ocena powinna motywować ucznia do dalszego wysiłku i oszczędzać frustracji, dlatego 
nauczyciel w oparciu o wyniki badań diagnostycznych jest zobowiązany dostosować 
wymagania do faktycznych możliwości dziecka. 
2)Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają w procesie oceniania 
szczególnych warunków odpowiadających indywidualnym możliwościom i potrzebom: 
a)dostosowania wymagań i oceniania do możliwości i potrzeb;  
b)indywidualizacji programów nauczania;  
c)zróżnicowania poziomu testu do możliwości percepcyjnych;  
d)dostosowanie formy sprawdzania wiedzy do możliwości psychofizycznych;  
3) Podstawą oceny powinien być wysiłek i wkład pracy ucznia, a nie efekty pracy: 
a)ocena powinna być pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności 
ucznia,  
b)rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia w przypadku wahania nauczyciela jaką ocenę 
wystawić - wyższą czy niższą,  
c)jasna i jawna - regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych ocen, 
komentarz ustny lub pisemny do oceny,  
4.Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dysgrafia, dysleksja, 
dysortografia, dyskalkulia 
1)ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych, a prace 
pisemne należy oceniać za ich wartość merytoryczną, a nie poprawność ortograficzną czy 
poziom graficzny pisma;  
2)podczas pisania sprawdzianów należy wydłużyć limit czasu, oceniać na 
jednakowych prawach brudnopis i czystopis;  
3)nie oceniać czytania głośnego przed zespołem klasowym, głośno powinien czytać tylko tekst 
uprzednio polecony do opracowania w domu;  
4)w przypadku dysgrafii umożliwi ć uczniowi wykonywanie prac domowych na komputerze 
oraz pismem drukowanym w czasie zajęć;  
5)nieczytelne fragmenty prac odczytywać w indywidualnym kontakcie z uczniem;  
6)należy pamiętać, że wypowiedzi ustne są lepszym wskaźnikiem jego umiejętności niż prace 
pisemne;  
7)dziecko z dysleksją wymaga wielu powtórzeń i częstej kontroli rozumienia polecenia, nie 
należy „wyrywać” go do natychmiastowej odpowiedzi  
8)nie oceniać tempa czytania; w zakresie czytania ważne jest to, żeby uczeń opanował na tyle 
technikę czytania, by mógł zrozumieć tekst;  
9)ocena z przedmiotu powinna być oceną ogólną, na którą składają się wszystkie przejawy 
aktywności, sprawności i umiejętności uczniów możliwe do zaobserwowania z danego 
przedmiotu;  
5.Ocenianie ucznia z upośledzeniem umysłowym: 
1)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; 
2)indywidualne podejście do każdego ucznia zamiast porównywania go z innymi, 
3)przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom,  
4)branie pod uwagę niepowtarzalnych możliwości ucznia, ale i ograniczeń, zainteresowań, 
właściwego dla niego tempa pracy,  
5)uczeń z upośledzeniem umysłowym pisze kartkówki, sprawdziany, testy i prace klasowe 
dostosowane do jego możliwości i umiejętności psychofizycznych; 
6)sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości 
psychofizycznych, np. nie pytamy ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz nie 
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stosujemy sprawdzania w formie pisemnej u uczniów z trudnościami kinestetycznymi; 
7)w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli;  
8)stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie złożonych; 
9)zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie;  
10)najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie; 
11)przygotować taką ilość zadań, aby uczeń miał szansę skończyć sprawdzian razem z klasą 
lub wydłużyć mu czas jeżeli pracuje szczególnie wolno;  
12)z przedmiotów, na których występują duże trudności z percepcją i rozumieniem należy 
przede wszystkim oceniać wkład pracy, a nie końcowe efekty;  
13)podczas sprawdzianów należy udzielać wsparcia i pomocy uczniom, którzy są mało 
samodzielni w swojej pracy;  
14)umożliwienie przez nauczyciela zdobycia ocen za prace dodatkowe. 
6.Ocenianie ucznia z zaburzeniami emocji i zachowania 
1)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; 
należy pamiętać, że istotne zaburzenia emocji i zachowania mają wpływ na zapamiętywanie i 
późniejsze odtwarzanie zdobytej wiedzy,  
2)oceniamy wartość merytoryczną prac, a nie zachowanie ucznia;  
3)jeżeli widzimy dużą ilość wolnych miejsc np. w teście dopytujemy ucznia, istnieje bowiem 
możliwość, że nie doczytał do końca zadania, ale zna odpowiedź na pytanie;  
4)ilość materiału do sprawdzenia dostosowujemy do aktualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia;  
5)zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie;   
6)należy stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie 
złożonych; można polecenie rozbić na kilka prostych samodzielnych zadań;  
7.Ocenianie ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej 
1)w ocenie należy uwzględnić trudności w poprawnym formułowaniu zdań, zarówno w formie 
pisemnej jak i ustnej;  
2)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka;  
3)w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli;  
4)sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości 
psychofizycznych, np. nie pytamy ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz unikamy 
sprawdzania w formie pisemnej otwartej;  
8.Ocenianie ucznia przewlekle chorego: 
1)przy ocenianiu ucznia przewlekle chorego należy przede wszystkim dostosować formy 
sprawdzania wiedzy do jego aktualnych możliwości oraz stanu zdrowia;  
2)należy uwzględnić rodzaj schorzenia, przyjmowane leki, powodujące określone trudności 
w funkcjonowaniu szkolnym i w uzasadnionych przypadkach można przesunąć termin 
sprawdzianu; np. uczeń źle funkcjonuje w godzinach rannych, pytamy go lub robimy 
sprawdzian w dniu, gdy lekcja odbywa się później;  
9. Ocenianie ucznia z obniżonymi możliwościami intelektualnymi 
1)w ocenianiu należy uwzględnić aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
która szczegółowo określa rodzaj dostosowania i sprawdzania wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów; 
2)czynnikami, które podlegają ocenie jest wkład pracy i motywacja; w indywidualnych 
przypadkach wskazane jest naprowadzenie ucznia na właściwy tor myślowy, szczególnie 
u uczniów mających trudności z uogólnianiem i samodzielną wypowiedzią; 
10.Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie zintegrowane. 
11.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
12.Ogólne kryteria oceny śródrocznej oraz końcoworocznej z poszczególnych przedmiotów 
dla uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
1)Ocena celująca: 
a)uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza zindywidualizowany (dostosowany 
do jego potrzeb) program lub plan; 
b)uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć; 
c) chętnie ćwiczy i pracuje na lekcjach; 
d)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania; 
e)samodzielnie rozwija własne zainteresowania; 
f)reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach. 
2)Ocena bardzo dobra: 
a)uczeń  opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności zawartych w 
zindywidualizowanym (dostosowanym do jego potrzeb) programie lub planie; 
b)jest aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych i bardzo 
dobrych ocen cząstkowych; 
c) uczeń zawsze przygotowany do lekcji; 
d)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania; 
e)pracuje systematycznie i wytrwale; 
f)wykazuje dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań w klasie i w domu. 
3)Ocena dobra: 
a)uczeń opanował w stopniu dobrym  zakres wiadomości i umiejętności zawartych w 
zindywidualizowanym (dostosowanym do jego potrzeb) programie lub planie; 
b) chętnie ćwiczy, aktywnie pracuje na lekcjach; 
c)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania, przy niewielkim wsparciu 
nauczyciela; 
d)samodzielnie podejmuje próby wykonania czynności ruchowych, poszczególnych zadań; 
e) polecenia i zadania z reguły wykonuje poprawnie; 
f)prowadził zeszyty przedmiotowe, systematycznie uzupełniał ćwiczenia; 
g) w miarę systematycznie odrabiał prace domowe. 
4) Ocena dostateczna: 
a)uczeń opanował podstawowe treści zawarte w zindywidualizowanym planie, programie 
nauczania; 
b)wykonuje  typowe ćwiczenia i zadania o średnim stopniu trudności; 
c) pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia nauczyciela; 
d)popełnia wiele błędów; 
e) nie wykonuje wszystkich poleceń nauczyciela; 
f)opuszcza lekcje;  
g)prowadzi zeszyty przedmiotowe. 
5)Ocena dopuszczająca: 
a)uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności  zawarte 
w programie bądź planie nauczania dostosowanym do jego potrzeb; 
b) jest bierny; 
c)mało samodzielny; 
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d)wymaga ciągłej kontroli i pomocy ze strony nauczyciela; 
e)często zachęcany przez nauczyciela nie wykonuje jego poleceń; 
f)ma lekceważący stosunek do przedmiotu oraz nauczyciela; 
g)nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa 
h)ma dużo opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; 
i)prowadzi zeszyty przedmiotowe; 
j)sporadycznie odrabia prace domowe. 
6)Ocena niedostateczna: 
a)uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności  zawartych w 
zindywidualizowanym  programie bądź planie nauczania; 
b)jest bierny;; 
c) niesamodzielny 
d)wymaga ciągłej kontroli i pomocy  ze strony nauczyciela; 
e)często zachęcany przez nauczyciela nie wykonuje jego poleceń; 
f) nie jest w stanie wykonywać przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim i elementarnym 
stopniu trudności; 
g) ma wysoce lekceważący stosunek do przedmiotu oraz nauczyciela; 
h)nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa; 
i)ma dużo opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; 
j)nie wykonuje prac domowych; 
k)jest nieprzygotowany do lekcji (np. nie posiada przyborów potrzebnych do lekcji 
matematyki, plastyki, muzyki. 
13.Ocena celująca jako ocena klasyfikacyjna  jest informacją o przekroczeniu wymagań 
programowych i ogromnym postępie w rozwoju ucznia. W szkole ogólnodostępnej sytuacja 
taka powinna oznaczać konieczność powtórnego przebadania ucznia w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej i zmianę sposobu nauczania. 
14.Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim odbywa się na zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych. 
15.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełno sprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z nauki 
drugiego języka obcego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 
„zwolniona”.  
§ 37. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym posumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania odbywa się raz w roku w terminie do 
28 stycznia. 
§ 38.1. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania; 
2. Na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej poszczególni 
nauczyciele informują uczniów o przewidzianych dla nich ocenach niedostatecznych. 
W tym terminie wychowawca informuje rodziców o spodziewanych ocenach niedostatecznych 
ucznia (potwierdzenie podpisem rodzica(prawnego opiekuna) w dzienniku zajęć). 
3.Na siedem dni przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują ustalone przez siebie 
oceny do dziennika lekcyjnego, o czym informują uczniów. 
4.W/w przepis stosuje się również do wychowawców klas w zakresie ocen zachowania. 
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5.Uczeń ma prawo odwołać się, w ciągu trzech dni od poinformowania go o wystawionych 
ocenach końcoworocznych do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli oceny zostały wystawione 
niezgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania. Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje decyzję 
o przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego i ustala jego terminy i zasady. 
§ 39. Proces kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia prowadzony jest systematycznie i 
powinien umożliwiać uzyskanie minimalnej ilości ocen cząstkowych: 
a)każdy nauczyciel informuje uczniów przed rozpoczęciem danego okresu szkolnego o 
planowanej ilości sprawdzianów w tym okresie oraz o zasadach otrzymywania przez uczniów 
ocen innych niż sprawdziany, 
b)ilość ocen cząstkowych w okresie nie może być mniejsza niż podwójna liczba godzin danego 
przedmiotu tygodniowo w danej klasie, 
c)uczeń powinien otrzymać w każdym okresie szkolnym z przedmiotów realizowanych w 
wymiarze przynajmniej 2 godzin tygodniowo przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną a z 
przedmiotów realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo - przynajmniej dwie oceny za 
odpowiedzi ustne. 
§ 40.1. W Szkole stosuje się następujące formy i narzędzia kontroli osiągnięć edukacyjnych 
uczniów: 
1)uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, prace 
pisemne, prace w zespole, prace domowe, aktywność na lekcjach i inne; 
2)sprawdziany wymagające przygotowania się z większej partii materiału mogą być 
przeprowadzone nie częściej niż 2 razy w tygodniu zapowiadane z jednotygodniowym 
wyprzedzeniem; 
3)sprawdziany z wiadomości bieżących mogą być przeprowadzone nie częściej niż raz w ciągu 
dnia (z materiału bieżącego do 3 lekcji wstecz). 
2.Oceny okresowe i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
3.Ocena roczna wynika z oceny za I i II półrocze. 
4.Uczeń w razie uzasadnionej nieobecności na sprawdzianie ma możliwość w okresie do 2 
tygodni napisać w/w pracę - z tego samego materiału w zmienionej formie. 
5.Uczeń musi mieć oceny z każdej z form sprawdzających. 
6.Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I półrocze powinien uzupełnić wiadomości 
konieczne na zasadach określonych przez nauczyciela zgodnie ze specyfiką danego 
przedmiotu. 
7.Sposoby oceny sprawdzianów z przeliczeniem własnej skali punktowej na ocenę cyfrową: 

 

Opis osiągnięć uczniowskich 

% pkt uzyskanych przez ucznia 

Ocena 

Nie spełnia wymagań poziomu 
podstawowego 

Poniżej 33 Niedostateczny 

Uczeń posiada wiadomości 
konieczne 

34-50 Dopuszczający 
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§ 41.1. Uczeń ma prawo do: 
1)odwołania się od oceny rocznej w przypadku zdarzeń losowych (nie więcej niż z 3 
przedmiotów); 
2)egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku 50% nieobecności usprawiedliwionych z danego 
przedmiotu, 
3)egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu (w 
wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy 
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych). 
4)bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
2.Uczeń ma prawo odwołać się na ocenę wyższą gdy: 
1) nieobecności usprawiedliwione były dłuższe i spowodowane zostały chorobą ucznia lub 
wypadkami losowymi; 
3.Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
1) Uczeń, który spełnia odpowiednie wymagania edukacyjne może uzyskać ocenę wyższą niż 
przewidywana,dla ucznia spełniającego w/w warunek i wyrażającego chęć poprawienia oceny, 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, określa: 
a)zakres materiału programowego i umiejętności, których uczeń nie opanował lub nie posiadł, 
a których opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż 
przewidywana 
b)formę i termin sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, umożliwiającą uzyskanie oceny 
wyższej od przewidywanej wraz z adnotacją w dzienniku lekcyjnym 
2)Każdy uczeń ma możliwość uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana  
3)Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie dwóch dni dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
4)Powodem odwołania może być: 
a) wystawienie oceny niezgodnie z wymaganiami edukacyjnymi; 
b) niedotrzymanie terminu podania ocen przewidywanych. 
5) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

Uczeń rozumie wiadomości 
podstawowe i posiada 
podstawowe umiejętności 

51-70 Dostateczny 

Uczeń stosuje wiadomości i 
umiejętności w sytuacjach 
typowych 

71-90 Dobry 

Uczeń stosuje wiadomości i 
umiejętności w sytuacjach 
problemowych 

91-100 Bardzo dobry 

Uczeń stosuje wiadomości i 
umiejętności wykraczające póza 
program w sposób twórczy 

Ponad 100 celujący 
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a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
6) . Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu 
ferii letnich, termin egzaminu musi być ustalony najpóźniej na dzień przed konferencją 
klasyfikacyjną. 
7) W skład komisji wchodzą,w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel, uczący danego przedmiotu; 
c) nauczyciel, uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
8) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 
b)wychowawca klasy; 
c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie 
d)przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
e) przedstawiciel Rady Rodziców. 
9) Po przeprowadzeniu sprawdzianu komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego 
zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
10) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
11) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
12) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający, w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji; 
b)termin sprawdzianu; 
c)zadania sprawdzające; 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
e)pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, jako załącznik o 
protokołu. 
13)W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)skład komisji; 
b)termin posiedzenia komisji; 
c)wynik głosowania, który wynika ze zwykłej większości głosów, a w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 
d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora Zespołu Szkół 
15)Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
§ 42. 1. Oceny zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 
nieodpowiednie, naganne. 
2.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
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a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c)dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d)dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g)okazywanie szacunku innym osobom. 
3.Ocena zachowania ucznia z opinią/orzeczeniem poradni dotyczącym zaburzeń zachowania 
(ADD, ADHD, ASPERGER, itp.)Zachowanie ucznia posiadającego opinię/orzeczenie poradni 
dotyczące zaburzeń zachowania podlega ocenie poprzez analizę jego zachowań, której 
dokonuje wychowawca klasy na podstawie Karty Zachowania Ucznia. Uczeń otrzymuje 
punkty i opisy zachowania w ciągu tygodnia . Umieszczane są one w specjalnej karcie 
zachowania ucznia. Po tym okresie wychowawca sumuje otrzymane przez dziecko tygodniowe 
punkty i analizuje opisy zachowań niepożądanych. Na tej podstawie ustala tygodniową ocenę 
zachowania (według skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, odpowiednia, 
nieodpowiednia, naganna), o której informuje ucznia i jego rodziców omawiając postępy, lub 
zauważając pogorszenie.  Oceny rocznej i śródrocznej dokonuje wychowawca ucznia w 
oparciu o oceny cząstkowe, konsultacje z psychologiem/pedagogiem szkolnym i innymi 
nauczycielami. 
4.Zachowania pożądane, nagradzane punktami dodatnimi: 
1)przestrzeganie zasad; 
2) witanie się, żegnanie się, dziękowanie – stosowanie form grzecznościowych; 
3)szanowanie uczuć innych osób, przepraszanie; 
4)okazywanie pozytywnych uczuć; 
5)proponowanie pomocy; 
6)słuchanie innych; 
7)dzielenie się z innymi; 
8)współpraca w pracy i zabawie; 
9)czekanie na swoją kolej w czasie pracy i zabawy; 
10)rozwiązywanie problemów, chwalenie kogoś; 
11)panowanie nad sobą ( gniewem, złością );  
12)organizacja i porządkowanie  swojego miejsca pracy; 
13)skupienie w pracy; 
14)kończenie wykonywanego zadania z sukcesem; 
15)dobre tempo pracy. 
5. Zachowania niepożądane – zgodnie z WZO obowiązującym w szkole, bez przyznawania 
punktów ujemnych, oceniane są opisowo. 
6.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie  oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
7.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1)ocenę z zajęć edukacyjnych; 
2)promocję do klasy wyższej programowo; 
3)ukończenie szkoły. 
§ 43. 1. Ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową. 
2.Począwszy od klasy IV ocenę zachowania ustala się według skali punktowej: 
Każdy uczeń otrzymuje100 punktów wyjściowe jako kredyt 
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1)Wzorowe od 150 punktów. 
2)Bardzo dobre od 121-149 punktów. 
3)Dobre od 100 - 121 punktów. 
4)Poprawne od  50 - 99 punktów. 
5)Nieodpowiednie  od 20 - 49 punktów. 
6)Naganne od 19 punktów i mniej. 
2.Punkty „+” uczeń otrzymuje za: 
1)Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych  - 10 punktów 
2)100% frekwencja    -  10 punktów 
3)Punktualność  - 5 punktów 
4) Udział w konkursie szkolnym przedmiotowym: 
a)za zajęcie I miejsca     -  15 punktów 
b)za zajęcie II miejsca    -  12 punktów 
c)za zajęcie III miejsca   -  9 punktów 
d)za udział                       - 5 punktów 
5) Udział w konkursie przedmiotowym: 
a)rejonowym       -  20 punktów 
b)wojewódzkim   -  40 punktów 
6) Udział w konkursach sportowych: 
a) na szczeblu gminy: za zajęcie I miejsca     - 10 punktów, za zajęcie II miejsca    -  7 punktów, 
za zajęcie III miejsca   -  5 punktów, pozostali uczestnicy     - 4 punkty  
b) na szczeblu powiatu: za zajęcie I miejsca     - 20 punktów, za zajęcie II miejsca    - 15 
punktów, za zajęcie III miejsca   - 10 punktów, pozostali uczestnicy     - 7 punktów 
c) na szczeblu województwa: za zajęcie I miejsca      - 30 punktów, za zajęcie II miejsca    - 25 
punktów, za zajęcie III miejsca   - 20 punktów, pozostali uczestnicy     - 15 punktów 
7)Inne konkursy: za zajęcie I miejsca    - 20 punktów, za zajęcie II miejsca   - 15 punktów, za 
zajęcie III miejsca  - 10 punktów, za udział   -  5 punktów 
8) Brak punktów ujemnych     - 10 punktów 
9) Pomoc w organizacji imprezy szkolnej  -    1-5 punktów 
10) Praca na rzecz klasy -   1-5 punktów 
11) Praca na rzecz szkoły -  1 -10 punktów 
12) Aktywny udział w imprezach szkolnych -  1-10 punktów 
13)Pomoc kolegom w nauce -  1-10 punktów 
14)Udział w zajęciach pozalekcyjnych -  1-10 punktów 
15)Nagroda wychowawcy -  10 punktów 
16) Członek pocztu sztandarowego – 7 punktów 
17)Udział w konkursie poświęconym patronowi: za zajęcie I miejsca   -  15 punktów, za zajęcie 
II miejsca   -  12 punktów, za zajęcie III miejsca  -  9 punktów, pozostali uczestnicy   -  5 
punktów 
18)Szacunek do symboli szkoły -  5 punktów 
19)Funkcja w szkole: przewodniczący organizacji szkolnych  -  10 punktów, pozostali 
członkowie zarządów organizacji szkolnych -  7 punktów, członkowie samorządów klasowych 
-  5 punktów 
20)Dbałość o kulturę słowa  -  10 punktów 
21)Udzielenie pomocy innej osobie  -  10 punktów 
22)Poinformowanie o zagrożeniu bezpieczeństwa własnego lub innych osób  - 5 punktów 
23)Praca na rzecz środowiska  - 1-10 punktów 
24)Wolontariat  -  1-10 punktów 
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25) Systematyczny udział w zajęciach pozaszkolnych, służba liturgiczna – 10-15 punktów 
26) Nagroda wychowawcy -  1-10 punktów 
27) Udział w akcjach charytatywnych – 10 punktów 
28)Zbiórka nakrętek: 10 punktów za każde 100 nakrętek 
29)Zbiórka butelek – 10 punktów za każde 50 butelek. 
3. Punkty ,,-” uczeń otrzymuje za: 
1)Uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz prac zleconych przez nauczycieli: 
  - raz w semestrze z każdego przedmiotu -  10 punktów 
2)Przeszkadzanie na lekcji: pierwsze upomnienie -  1-5 punktów, każde następne  -   5-10 
punktów 
3)Niewykonywanie poleceń nauczyciela -  1-5 punktów 
4) Spóźnienia: do 5 spóźnień    - 1 punkt, powyżej 5 spóźnień -  5 punktów za każde 
5) Wagary z 1 godziny lub całego dnia   -  5 punktów 
6)Każdy dzień / godzina nieusprawiedliwionej nieobecności  -  5 punktów 
7)Używanie telefonu komórkowego niezgodnie z postanowieniem statutu  -  5-10 punktów 
8)Brak obuwia zmiennego  -  5 punktów 
9)Przebywanie poza frontem budynku szkolnego   -  10 punktów 
10)Noszenie nieodpowiedniej fryzury - nawiązującej do subkultur -  10 punktów 
11)Niewłaściwe traktowanie ucznia z deficytem rozwojowym  -  10 punktów 
12)Noszenie nieodpowiedniego stroju – nawiązującego do subkultur -  10 punktów 
13)Brak szacunku do symboli szkoły i religijnych  -  5 punktów 
14)Wulgarne słownictwo  -    5-10 punktów 
15)Arogancja  -  5-10 punktów 
16) Rozprowadzanie, używanie, posiadanie narkotyków  -   100 punktów 
17)Przynoszenie do szkoły lub używanie środków  wybuchowych, materiałów łatwopalnych, 
środków odurzających i innych niebezpiecznych środków i narzędzi   -  50 punktów 
18)Picie alkoholu, palenie papierosów – bądź posiadanie alkoholu lub papierosów  -  30 
punktów 
19) Narażanie na utratę zdrowia   -  20 punktów 
20) Wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy  -  50 punktów 
21) Kradzież   -   10-30 punktów 
22) Bójka  -  5-15 punktów 
23) Zaczepianie słowne lub fizyczne   -   1-10 punktów 
24) Noszenie biżuterii zagrażającej zdrowiu  -   1-10 punktów 
25) Niszczenie mebli, sprzętu, budynku, autokaru  -  10-20 punktów 
26) Niszczenie rzeczy innych  -   1-20 punktów 
27) Wrzaski na korytarzu  -   1-5 punktów 
28) Zaśmiecanie otoczenia  -   1-5 punktów 
29) Nieprzestrzeganie rozporządzeń dyrekcji -  5 punktów 
30) Aroganckie odezwanie się do nauczyciela -  5-20 punktów 
31) Brak szacunku do osób starszych i pracowników szkoły -   1-10 punktów 
32) Ubliżanie koledze  -  1-10 punktów 
33) Oszukiwanie  -  5-10 punktów 
34) Kłamstwa  -  5-10 punktów 
35) Pomówienie innych osób  -  10-20 punktów 
36) Nieobecności nieusprawiedliwione na świetlicy szkolnej: za 30% nieobecności -  25 
punktów, za 40% nieobecności -  30 punktów, za 50% nieobecności -  35 punktów, za 60% 
nieobecności -  40 punktów, za 70% nieobecności -  45 punktów, za 80% nieobecności -  50 
punktów, za 90% nieobecności -  55 punktów, za 100% nieobecności -  60 punktów 
37) Szantaż i zastraszanie  -  20-30 punktów 



29 
 

38) Przezywanie i wyśmiewanie -  5-10 punktów 
39) Noszenie kolczyka przez chłopców -  5-10 punktów 
40) Gesty i zachowania przekraczające normy obyczajowe  -  10-30 punktów 
41) Fałszowanie dokumentów: podpis rodzica, oceny w dzienniku, usprawiedliwienia -  10 
punktów 
42) Prowokowanie do negatywnych zachowań  -  10 punktów 
43) Czyny wymagające interwencji policji -  10 punktów 
44) Łamanie zakazu chodzenia do szkoły podstawowej – dotyczy gimnazjum (oprócz przerwy 
tzw. obiadowej; oraz osób korzystających z obiadów)  - 10 punktów 
45) Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu i wycieczki szkolnej -  10 punktów 
46) Otwieranie okien w czasie przerw  -  5 punktów 
47) Niewypełnienie obowiązku dyżurnego  -  5 punktów 
48) Przebywanie na terenie klasopracowni bez zgody opiekuna lub innego nauczyciela – 5 pkt. 
49) Niewywiązywanie się z podjętych obowiązków (delegacja, występ, itd.) – 10 pkt. 
50) Przebywanie poza terenem szkoły podczas przerw i zajęć – 10 pkt.  
51) Korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych – 
10 pkt. 
52) Inne incydenty – 5 - 20 pkt. 
53) Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych – 10 pkt.  
4. Każdy nauczyciel odnotowuje uwagi w dzienniku lekcyjnym. 
1)Uczeń, który uzyska -20 punktów, nie może otrzymać oceny wzorowej ze sprawowania 
pomimo, że spełnia kryterium wysokości punktów tj. powyżej 150. 
2)Uczeń który uzyska -30 punktów nie może otrzymać oceny bardzo dobrej pomimo, że spełnia 
kryterium wysokości punktów tj. powyżej 120 punktów. 
3)Uczeń który uzyska -50 punktów nie może otrzymać oceny dobrej pomimo, że spełnia 
kryterium wysokości punktów tj. powyżej 100 punktów. 
4)Uczeń który uzyska -100 punktów nie może otrzymać oceny poprawnej pomimo, że spełnia 
kryterium wysokości punktów tj. powyżej 50 punktów. 
5.Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom 
ucznia, uczeń może zostać ukarany: 
1)  upomnieniem wychowawcy klasy, 
2)  pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 
3)  upomnieniem lub naganą Dyrektora, 
4)  pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Zespołu, 
5)  zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, 
6)  obniżeniem oceny zachowania, 
7)  przeniesieniem do równoległej klasy. 
6. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 
do innej szkoły. 
7.Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 
stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
8. Kary nakłada Dyrektor. 
9. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień 
udzielanych w trybie natychmiastowym. 
10.Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie w 
formie  pisemnej może wnieść uczeń, rodzic (oprawny opiekun)  w ciągu 7 dni od uzyskania 
informacji o nałożonej karze. 
11.Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego w szczególnych 
przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje 
odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:  
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a)oddalić odwołanie( podając pisemne uzasadnienie); 
b)odwołać karę lub zawiesić warunkowo jej wykonanie. Od decyzji podjętej przez dyrektora 
szkoły odwołanie nie przysługuje. 
12.Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej, wychowawcy 
klasy i  samorządu uczniowskiego.  
13.Od orzeczenia organów szkolnych rozpatrujących odwołanie przysługuje rodzicom ucznia 
(prawnym  opiekunom) prawo odwołania się do organu sprawującego nadzór  pedagogiczny w 
przypadku naruszenia postanowień Statutu.  
14. Orzeczenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
15.Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie 
szkolnych obowiązków i postanowień Statutu .                                                                                                                   
16. Zastosowanie kary, o której mowa następuje w szczególności, jeżeli uczeń: 
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie; 
2) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia; 
3) wchodzi w kolizję z prawem; 
4) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Zespół; 
5) demoralizuje innych uczniów; 
6) otrzymał drugą (śródroczną lub roczną) naganną ocenę zachowania. 
17. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się rodziców (opiekunów). 
18. W przypadku otrzymania kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo 
odwołać się do: 
1)dyrektora Zespołu Szkół, gdy kara została udzielona przez wychowawcę; 
2)kuratora, gdy kara została udzielona przez dyrektora Zespołu. 
19. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 
§ 44. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki w klasie programowo wyższej Szkoła powinna w 
miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
§ 45. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów lub 
zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
2.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 
3.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1)realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2)spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
4.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
5.Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 
6.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
7.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 
9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 
obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
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zajęć edukacyjnych. 
10.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 
2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy. 
11.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
12.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
13.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
1)imiona i nazwiska nauczycieli - skład komisji; 
2)termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
5)Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
14.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 
15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna; 
16.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 
17.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
18.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
19.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 
1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
20)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
20.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
21.W skład komisji wchodzą: 
1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 
b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 
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zajęcia edukacyjne; 
2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 
b)wychowawca klasy; 
c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
d)przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
e)przedstawiciel rady rodziców. 
3)Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
4)Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 
22.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a)skład komisji; 
b)termin sprawdzianu; 
c)zadania (pytania) sprawdzające; 
d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji; 
b) termin posiedzenia komisji; 
c )wynik głosowania; 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
e) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
3)Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
23.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
24.Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 
§46. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 
4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół. W 
skład komisji wchodzą: 
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1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 
2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 
5.Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 
6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
1)skład komisji; 
2)termin egzaminu poprawkowego; 
3)pytania egzaminacyjne; 
4)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
5)Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września. 
8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę. 
9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej. 
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

§ 47. 1. W Zespole Szkół zatrudniani są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i 
pracownicy obsługi. 
2.W Zespole Szkół funkcjonuje stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów w Zespole 
Szkół wynosi 12 lub więcej. 
3. Do kompetencji Wicedyrektora należy: 
1)przyjęcie na siebie zadań dyrektora Zespołu w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem 
spraw kadrowych i finansowych, 
2)opracowanie projektu „Tygodniowego rozkładu zajęć”, kalendarza szkolnego i szkolnego 
zestawu programów nauczania, 
3)koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli oraz 
biblioteki szkolnej, wynikający ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
4)kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez pracowników, o 
których mowa w pkt 3, 
5)utrzymanie kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami ) uczniów Zespołu oraz 
rozpatrywanie ich postulatów z ramienia dyrekcji Zespołu. 
4.W Zespole Szkół funkcjonuje stanowisko kierownika świetlicy. 
5. Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych 
świetlicy szkolnej. Odpowiada za pracę powierzonych mu wychowawców świetlicy. Zakres 
obowiązków kierownika: 
1)Bezpośrednie podporządkowanie dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Szkół 
2) Kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną wychowawców świetlicy 
szkolnej. 



34 
 

3) Organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy szkolnej. 
4) Zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas ich pobytu na świetlicy szkolnej. 
5) Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym 
świetlicy - nadzoruje pracę wychowawców świetlicy; 
6) Opracowuje ramowy plan pracy świetlicy - zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 
dzieci.  
7) Opracowuje sprawozdanie z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok szkolny. 
8) Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w świetlicy. 
9) Rozstrzyga skargi zgłaszanych przez rodziców dzieci, które są wychowankami świetlicy, a 
dotyczących organizacji pracy świetlicy i stosunków tam panujących.  
10) Podejmuje decyzje w sprawach godzin pracy świetlicy. 
11) Kieruje podziałem uczniów na grupy wychowawcze.  
12) Organizuje dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, współpracuje z GOPS 
13) Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora i wicedyrektora szkoły. 
6.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, o których mowa w ust. 1 
określają odrębne przepisy. 
§ 48. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów 
2.Nauczyciel ma prawo korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony instytucji oświatowych i naukowych. 
3.Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu dyrektor Zespołu Szkół wyznacza 
opiekuna stażu. 
§ 49. 1.Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności: 
1)dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
a)indywidualizowanie pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej celem wyłonienia uczniów 
uzdolnionych; 
b)wspieranie pracy uczniów uzdolnionych w kołach zainteresowań i w kołach przedmiotowych 
c)ukierunkowanie uczniów uzdolnionych do samodzielnej pracy przez rozmowy i 
wskazywanie materiałów źródłowych; 
d)zachęcanie uczniów uzdolnionych do udziału w olimpiadach sportowych i konkursach 
przedmiotowych; 
e)zabezpieczenie odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego. 
2)zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
wszystkich uczniów: 
a)dokładne zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminem klasyfikowania i oceniania; 
b)opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów 
uwzględniających niektóre specyficzne uwarunkowania przedmiotu; 
c)stosowanie jednolitych i prawidłowych ocen w stosunku do ogółu uczniów zgodnie z 
przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 
d)motywowanie stawianych ocen; 
3)prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 
4)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 
5)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
6)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
7)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w 
różnych dostępnych formach; 
8)zachowanie tajemnicy służbowej. 
2.Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 
edukacyjnych organizowanych przez szkołę i podczas wycieczek organizowanych przez 
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szkołę. 
1)Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły, który: 
a)ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych; 
b)posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 
kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 
2)Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 
a)opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy; 
b)opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników; 
c)zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz 
sprawuje nadzór w tym zakresie; 
d)zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 
przestrzegania; 
e)określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i 
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy; 
f)nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej 
pomocy; 
g)organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników; 
h)dokonuje podziału zadań wśród uczestników; 
i)dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy; 
j)dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 
zakończeniu. 
3)Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który: 
a)sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 
b)współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub 
imprezy; 
c)sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
d)nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 
e)wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
4)Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 
zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się 
w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki 
lub imprezy. 
3.Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie  przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż. 
4.Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
Dyrektora Zespołu Szkół. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 
1)punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 
2)aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 
przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne , zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie , siadanie 
na poręcze schodów, parapety okienne i inne.) Nauczyciel nie może zajmować się sprawami 
postronnymi , jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami , 
które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 
3)przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach , obowiązku zamykania drzwi do sal 
lekcyjnych; 
4)dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 
szkolnych oraz by nie niszczyli roślin; 
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5)zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do sal 
lekcyjnych; 
6)niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie zespołu szkół – szczególnie w toaletach 
szkolnych; 
7)natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Zespołu Szkół faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku. 
5.Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Zespołu Szkół lub wicedyrektora. 
6. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 
indywidualnej. 
7.Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 
miejsc osoby powierzone opiece , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 
zajęć. 
8.Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w pracowniach z zasadami 
i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu 
czynności na stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się 
przez prowadzącego zajęcia , iż stan urządzeń , instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także 
inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 
9.Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 
prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. 
10.Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 
międzylekcyjnych. 
11.Obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego: 
1)Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego w Zespole Szkół. 
12.Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek obowiązującym w Zespole Szkół. 
13.Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 
1)ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 
zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 
warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora zespołu szkół, 
celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek, nauczyciel ma prawo odmówić 
prowadzenia zajęć w danym miejscu; 
2)podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 
3)w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej 
sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek 
powiadomić Dyrektora zespołu szkół; 
4)nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 
5)przed rozpoczęciem lekcji, nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 
6)nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  
14.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 
1)zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
2)sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
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3)z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
4)zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
15.Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika Zespołu jest: 
1)natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
2)zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie zespołu  i w razie potrzeby 
zapytanie ich o cel pobytu w zespole; 
3)w trakcie zajęć lekcyjnych, w uzasadnionych przypadkach, obowiązkiem pracownika obsługi 
zespołu szkół jest zapytanie osoby postronnej wchodzącej na teren szkoły o cel pobytu, a w 
razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora lub skierowanie tej osoby do dyrektora; 
4)niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów 
lub pracowników szkoły; 
5)niezwłoczne powiadomienie dyrektora o wypadku, jaki zdarzył się na terenie zespołu szkół 
lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 
6)Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
16.Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej 
dla funkcjonariuszy publicznych (Karta Nauczyciela (art. 63), na zasadach określonych w 
ustawie z 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (art. 222, 223, 224, 226). ( Dz. U. nr 88, poz. 553). 
Kodeks karny przewiduje kary za: 
1) naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego ( art. 222) – kara grzywny, 
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3; 
2) czynną napaść na funkcjonariusza publicznego ( art. 223) – kara pozbawienia wolności od 
roku do lat 10; 
3) stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego 
do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej ( art. 224) – kara 
pozbawienia wolności do lat 3; 
4) znieważenie funkcjonariusza publicznego ( art. 226 ) – kara grzywny, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 50. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
2.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej mu klasy, a w 
szczególności: 
1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
3.Wychowawca w celu realizacji zadań: 
1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć 
tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
3)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uwzględniając z nimi i koordynując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami); 
4)utrzymuje systematyczne kontakty z rodzicami; 
5)współpracuje w celu realizacji zadań z różnymi instytucjami i specjalistami; 
6)organizuje wycieczki; 



38 
 

7)Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpozna-
waniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 
szczególności: 
1)z niepełnosprawności; 
2)z niedostosowania społecznego; 
3)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4)ze szczególnych uzdolnień; 
5)ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6)z zaburzeń komunikacji językowej; 
7)z choroby przewlekłej; 
8)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; 
9)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
10)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Zespole Szkół uczniom, rodzicom 
uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów. 
6.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół jest dobrowolne i 
nieodpłatne. 
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu Szkół. 
8.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopeda i doradca zawodowy zwani 
dalej „specjalistami”. 
9.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
1)rodzicami uczniów; 
2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 
3)placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży. 
10.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół jest udzielana z inicjatywy: 
1)ucznia; 
2)rodziców ucznia; 
3)dyrektora Zespołu Szkół 
4)nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 
uczniem; 
5) higienistki szkolnej; 
6)poradni; 
7)pracownika socjalnego; 
8)asystenta rodziny; 
9)kuratora sądowego. 
11.W Zespole Szkół pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz w formie: 
1)zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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2)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
3)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, 
socjoterapeutycznych oraz zajęć z tyflopedagogiem; 
6)porad i konsultacji. 
12.W Zespole Szkół pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i 
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
13.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 8. 
14.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 
nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać 8. 
15.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 
16. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 4. 
17.Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się 
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 
18.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 
minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. 
19.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 
krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 
tych zajęć. 
20.Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści 
21.Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści. 
22.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Zespole Szkół 
rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne 
możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 
23.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Zespole Szkół 
prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, 
mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień; 
24.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: 
1)wychowawcę klasy; 
2)Wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu Szkół informuje innych nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką 
potrzebę; 
3)W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora Zespołu Szkół, że 
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konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  planują i koordynują 
udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania 
tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych 
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4)Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej    dyrektor Zespołu Szkół ustala, biorąc pod uwagę wszystkie 
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form; 
5)Wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu Szkół planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz - w zależności od 
potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, 
prowadzącymi zajęcia z uczniem i poradnią; 
6)W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 
wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu Szkół planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 
zawarte w dokumentacji; 
25.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole 
Szkół w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas 
planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej: 
a)Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor Zespołu Szkół biorąc pod uwagę wszystkie 
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form; 
b)Formy i okres udzielania uczniowi, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 
ucznia. 
26.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami. 
27.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z 
uczniem, zawarte w dokumentacji. 
28.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia;. 
29.Do zadań logopedy w Zespole Szkół należy w szczególności: 
1)prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 
zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
2)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
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3)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
33.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 
specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół 
zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 
34.Uczniom, dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie 
rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych 
planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane. 
35. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 
stron uczniów; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w gimnazjum w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 § 51. 1. Nauczyciel danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele 
przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe i wychowawcze. 
2.Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 
3.Do zadań zespołu należy: 
1)wybór programów nauczania i opiniowanie ich 
2)opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie oraz sposobu badania ich 
osiągnięć, 
3)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 
4) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata, oraz materiałów ćwiczeniowych 
obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny. 
VII.UCZNIOWIE SZKOŁY  
§ 52. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Borzęcinie 
uczniowie przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców. 
§ 53. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki trwa do 18 roku życia 
§ 54. Uczeń ma prawo do: 
1)zgodnego z wymogami higieny tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniającego 
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równomiernie w ciągu tygodnia rozłożonej liczby godzin i przedmiotów w zależności od 
stopnia trudności; 
2)informowania go przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym 
sprawdzianie pisemnym; 
3)przestrzegania przez nauczycieli ilości przeprowadzanych w ciągu dnia i tygodnia 
sprawdzianów pisemnych; 
4)stałego, wygodnego i zgodnego z wymogami higieny pracy umysłowej miejsca pracy; 
5)poszanowania jego godności przez nauczyciela, innych pracowników i uczniów; 
6)zapewnienia mu bezpiecznych warunków w czasie jego pobytu w szkole; 
7)nie stosowania wobec niego przymusu fizycznego lub psychicznego ze strony kolegów i 
pracowników szkoły; 
8)korzystania w przypadku trudnych warunków domowych z różnych możliwych sposobów 
pomocy materialnej ze strony szkoły lub innych podmiotów; 
9)życzliwego, podmiotowego i jednakowego stosunku do wszystkich uczniów traktowania 
przez nauczycieli; 
10)swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza tym dobra innych osób; 
11)uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych; 
12)uczestniczenia za zgodą rodziców i rady pedagogicznej w pozaszkolnych formach zajęć; 
13)sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i prawidłowo umotywowanej oceny oraz do stosowania 
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 
14)indywidualnej pomocy, w przypadku trudności w nauce; 
15)korzystania z pomieszczeń szkolnych; 
16)korzystania z porad specjalistów. 
§ 55. Uczeń ma obowiązek: 
1)przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole; 
2)podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli; 
3)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły; 
4)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły; 
5)dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz o prawidłowy rozwój; 
6)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole. 
§ 56. 1. Ucznia można nagrodzić za: 
1) wybitne osiągnięcia w nauce; 
 2) wzorową postawę uczniowską; 
 3) reprezentowanie Zespołu w konkursach i zawodach; 
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego; 
5) stuprocentową frekwencję. 
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Zespołu; 
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów); 

4) dyplom uznania od Dyrektora; 
5) nagroda książkowa lub rzeczowa; 
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6). Tytuł Absolwenta Roku. 
3.Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić o 
przyznaniu nagrody w innej formie. 
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 
5.Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z 
tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.  
7.Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. Nazwiska 
uczniów nagrodzonych Nagrodą Dyrektora Zespołu ogłasza się na forum Szkoły,  na stronie 
internetowej Zespołu Szkół oraz w prasie lokalnej i na portalu gminnym 
§ 57. 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a w 
szczególności za : 
1)lekceważenie i zaniedbywanie nauki; 
2)opuszczanie godzin lekcyjnych oraz obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia; 
3)naruszanie porządku w Zespole (bójki, niszczenie mienia szkolnego); 
4)lekceważenie wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 
5)palenie papierosów i picie alkoholu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych, w 
tym: dyskoteki,  wycieczki szkolne, zawody sportowe; 
6)przebywanie na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających; 
7)włączenie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji; 
8) brak obuwia zastępczego; 
9)Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki. 
2.Uczniowie łamiący przyjęte zasady postępowania i przepisy Statutu mogą otrzymać 
upomnienia lub kary: 
1)ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy;  
2)naganę Dyrektora wobec całą społeczności szkolnej; 
3)ustne lub pisemne powiadomienie rodziców; 
4)zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach i imprezach 
szkolnych; 
5)przeniesienie ucznia na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do równoległego oddziału 
tej samej klasy (o ile taki istnieje w szkole); 
6)Uczeń Szkoły może być skreślony z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do 
innej szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora i za zgodą 
Kuratora Oświaty. 
3.Od kar uczniowi przysługuje odwołanie. 
4.O zamiarze ukarania ucznia informuje się rodziców. 
VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 58. Zespół Szkół  używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§ 59. 1. Zespół Szkół prowadzi, przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 
§ 60. 1. Organem kompetencyjnym do uchwalenia zmian w Statucie Szkoły jest Rada 
Pedagogiczna.
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