
Uchwaia Nr XXW146106 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 28 wrzesnia 2006 r 

w sprawie nadania Statutu Z e s p h  S z k a  w Btennie 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poin.zm.) i a r t . 5 ~  pktl oraz art.58 ust 6 ustawy z dnia 7 
wrzeinia 1991r. o systemie oSwiaty @z.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poin.zm.) 

Rada Gminy i Miasta 
Izbicy Kujawskiej 

uchwala co nastqpuje: 

Zespdowi SzkS w Blennie nadaje siq Statut, ktory stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistaowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

Uchyla siq Ucmualq Nr XXVI136106 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 
r o h .  
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Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w sposob zwyczajowo przyjqty 



Zalqcznik 
do Uchwaly NrXXW146106 
Rady Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska 
z dnia 28.09.2006 

STATUT 
ZESPOLU SZKOL 

W BLENNIE 

1 .Zespo1 SzkH w Btennie m a n y  dalej Zespdem dziala na podstawie Aktu Zalozycielskiego. 
2.Siedziba Zespolu znajduje siq w budynkach Szk* Podstawowej w Blennie. 
3.0rganem prowadzqcym ZespH jest Gmina i Miasto Izbica Kujawska, odpowiadajqca za jego 

dzialalnosc. 
4.Do zadan organu prowadzqcego n a l e e  w szczegolnoSci: 

1) zapewnienie warunkow dzialania zespdu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunkow 
nauki, wychowania i opieki, 
2) wykonywanie remontow obiektow i zadan inwestycyjnych w tym zakresie, 
3) wyposaienie w pomoce dydaktyczne i sprzqt niezb$ny do pdnej realizacji programow 
nauczania. wvchowania i innvch dzialai statutowvch. . , 2 ,  

4)zapewnienie obslugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 
5)dofinansowanie doksztalcania nauczycieli zgodnie z ~otrzebami szkdo, 

5.z;sp6t zapewnia realizacje obowiqzku~szkoln~go dla wszysthch uczni6w z obwodu ustalonego 
przez Rade Gminy i Miasta Izbica Kujawska, do ukonczenia 18 lat. 

6.Zespoi powstaje z dniem 1 listopada 2006 roku. 
7.W sklad Zespolu wchodzq: 

- Szkda Podstawowa w Btennie 
- Gimnazjum w Blennie 

8.W sprawach nie objqtych niniejszy statutem ostatecznq decyzjq podejmuje dyrektor Zespolu. 

Kujawska. i 
f" 9.Na pieczqci uiywana jest nama1,ZespH Szk3  w Blennie, tel. (054) 286-82-15, 87-865 Izbica 

I Jednostki wchodzqce w sklad Zespolu uzywajq pieczqci: ' 1 - Zesp9 Szkol w Blennie 
-̂I 

" Szkda Podstawowa 
87-865 Izbica Kujawska 

2.I -Zespo1 SzkH w Blennie 
- ,  ' Gimnazjum 

87-865 Izbica Kujawska 



10.Zespdowi nadaje imie orsan prowadqcy na wspolny wniosek rady pedagogicznej, rady 
rodzicow i samorzqdu ucmiowskiego. .. . 

11. Imig Zespoh powinno byc zwiqzane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej. 
12. Czas rozpoczpia i zakonczenia za jg  dydaktycznych oraz przerw i ferii okresla Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporzqdzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 
13. Dla realizacji statutowych obowia&ow posiada pomieszczenia zgodne z art. 7 ust. 1 ustawy o 

systemie o&iaty, tj. pomieszczenia szkoly podstawowej i gimnqum. 

1.Nadzor pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oiwiaty na zasadach okreslonych w 
ustawie o systemie oiwiaty oraz w mzporzqdzeniu o nadzorze pedagogicznym. 

2.Kurator Oswiaty sprawujv nadzor pedagogicmy, wykonuje w szczegolnosci nast~pujqce 
zadania: 
1) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakoici pracy Zespdu, z uwzglednieniem zadan 
okreslonych plzez ministra i wyniki przedstawia radzie pedagogicznej, 
2) sporzqdza raport o jakosci edukacji w Zespole, uwzgldniajqc wyniki rnierzenia jakoici pracy, 
3) IIadZ01uje opracowany i realizowany pro-gam rozwoju placowki, 
4) inspiruje i wspomaga dyrektora w osiaganiu wymaganej jakosci pracy Zespoiu, - 
5) gromadzi informacje o pracy dyrektora i dokonuje jego oceny pracy zawodowej w 
uzgodnieniu z organem prowadqcym. 

3.Nadzor pedago&:zny polega na: 
I) ocenie stsi~u warunkow i dzialalnosci dydaktycmej, wychowawczej i opiekunczej zespotu, 
2) analizie i ocenie efektow d z i a i ~  statutowych Zespdq 
3)udzielaniu pomocy dyrektorowi i nauczycielom w wykonywaniu ich zadah statutowych. 

1.Zespol zapewnia uczniom pelny rozwbj intelektualny, moralny, emocjonalny i fizyczny, zgodnie 
z potrzebami i moiliwosciami psychofizycznymi, w warunkach poszancwania godnosci 
osobistej, wolnosci Swiatopogl@owej i wymaniowej. 

2.ZespS umodiwia zdobycie wiedzy i umiej@noSci niezbednych do uzyskania Swiadectwa 
ukonczenia poprzez: 
1) atrakcyjny i nowatorski proces naucze*,iiq -. 

2) udzial w dodatkowych zajqiach zgodnie z zainteresowaniem ucznia 
3.Zesp61 umeiliwia absolwentom dokonanie Swiadomego wyboru dalsaego kierunku ksztatcenia 

tub wykonywania wybranego zawodu poprzez: 
1) poradnictwo psychologiczno-pedagogicme, 
2) rozwijanie zainteresowah na zajqiach pozalekcyjnych, 
3) org&zacje wewnctrmego systemu ddradawa&z za j e  z w i m y c h  z dalszym kierunkiem 
ksztaicenia. 

4.Ksztaituje Srodowisko wychowawcze sprzyjajace realizowaniu celow i zasad okreilonych w 
ustawie, stosownie do &ow i wieku uczniow poprzez: 
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla wszystkich uczniow Zesph,  
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowan uczniow, 
3) realizowanie progarnu wychowawczego. 

5.Sprawuje opieke nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 
1) zorganizowanie zajg Swietlicowych, 
2) umozliwienie spowania posilkow, 
?) prcwadzenie zajgc dydaktyczno-wychowawczy+ 



4) prowadzenie zaj$ z gimnastyki korekcyjnej. 
6.ZespS stwarza warunki do prawidlowego rozwoju talentow i zainteresowah -pomawczych, 

spdecznych, artystycznych i sportowych. 
7.Zespo1 zapewnia uczniom opieke pedagogicznq i zdrowotnq w czasie kazdych organizowanych 

zajec: obowi&owych, nadobowi&owych i pozaszkolnych. 
8.Zespo1 zapewnia uczniom i ich rodzicomJprawnym opiekunod pomoc psychologicmq i 

pedagogicznq ze strony nauczycieli, wychowawcow i pedagoga szkolnego m.in. poprzez: 
1) prowadzenie stalego doradztwa pedagogiwnego i psychologicznego, 
2) umoiliwie~e korzystania z literatury tematycznej, 
3) organizacje spotkati ze specjalistami, 
4)aktywny udzial nauczycieli w rozwiqzvaniu bieiqcych problemow uczniow i ich rodzicow - 

opiekunow. 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOLU 

1 .Zostaje opracowany przez organy Zespolu i zatwierdzony do realizacji przez rade pedagogicznq. 

1.Do wartoici wychowawczych ustanowionych w Zespole w celu ich osirlgania i przestrzegania 
przez wszystkich nalezq 
1) dobry poziom nauczania uwzgl@niajqcy ambicje, potrzeby, zainteresowania uczniow, 
oczekiwania rodzicow, samorealizacja nauczycieli, 
2)atrakcyjna oferta edukacyjna, hezpiecma szkota, szanujqca godnoic jednostki, 
3)tolerancja, szacunek i kultura wspwcia,  
4)wdraianie uczniow do samooceny, samokontroli, odpowiedzialnoSci i umiejetnoici 

dokonywania Swiadomego wyboru, 
5)zapewnieNe .~zniom wszechstromego rozwoju intelekualnego i fizyczntgo, 
6)budowanie wiezi ze Srodowiskiem. 

1 .Celem glownym realizacji przyjetych wartoici jest wychowanie absolwenta, ktory: 
1. W zakresie nauczania: 
a) jest przygotowany do edukacji na wyiszym poziomie ksztalcenia, 
b) pisze i czyta ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju teksty literackie, techniczne, informacyjne, 
c) rozumie podstawowe pojqcia humanistyczne, matematyczne i przyrodnicze, 

d) dostrzega zwi&i przyczynowo- skutkowe, hkcjonalne i czasowe mi* elementami Swiata, 
e) poprawnie i swobodnie wypowiada sig na okreslone tematy wykorzystujg zdobytq wiedzg i 

doiwiadczenie. 
2.W zakresie umiej@noSci: 

a) jest samodzielny: orientuje sie w otaczajqcym go Swiecie, swobodnie korzysta z okreilonych 
zrodel wiedzy, organizuje wlasne uczenie sie, stawia sohie cele i je realizuje, 
b) jest otwarty: komunikuje sie z otoczeniem, rowniei w jezyku obcym, korzysta z 



multimediow, umie pracowac w zespole, dyskutowac, negojowac, argumentowac, bronic 
swojego zdania, a t&e podponqdkowac siq woli wiqkszoki, 
c) jest ciekawy Swiata: poszerza swojq wiedzg na temat zjawisk i zaleznosci wystgpujqcych w 
swiecie. 

3 .W zakresie wychowania: 
a) jest rozwby:  potrafi przewidywac zagroie~a,  dba o zdrowie f izyme i psychiczne, 

wykamjqc aktywnosc fizyczna, planuje pracg i wypoczynek, 
b) jest prawy: rozpomaje dobro, pigkno i prawdg, odroinia je od zta. brzydoty i falszu; respektuje 

system pozytywnych wartosci; dokonuje wiasciwego wybom w sytuacjaeh tmdnych i 
niejednomacznych, 

c) jest tolerancyjny: szanuje odmiennosc we wszystkich aspektach zycia ludzkiego, 
d) jest opiekunczy: troszczy sig o innych, potrafi podjqc odpowiedzialnosc za osoby miodsze, 

starsze, kalekie. 

1.Realizacja celow i zadah wychowawczych. 
1. Realizacja zadah wychowawczych w Zespole odbywa siq poprzez realizacje jasno 
okreslonych dla wszystkich czionkow spdecznosci szkolnej regul postepowania zawartych w 
Regulaminie Szkolnym uchwalonym przez radq pedagogicznq po zasiqgniqciu opinii rady - 

rodzicow. 
2. Zadania Zespdu okreSlone w Podstawie Programowej Ksztalcenia Ogolnego realizujq 
nauczyciele poszczegolnych przedmiotow na wszystkich etapach ksztalcenia, wspolpracujqc 
przy realizacji zadan wspolnych. 
3 .  Zadania Zespdu okreslone w Podstawie Programowej Ksztaicenia Ogolnego jako scieiki 
edukacyjne realizujq nauczyciele prowadz.qcy zajecia w ramach tych Sciezek, zgodnie z 
przyjgtymi progamami nauczania. 
4. Zespo1 promuje dzialalnosc samorzqdu uczniowskiego, wspierajqc jego inicjatywy i tworzqc 
warunki do jak najszerszej dzidalnoki. 
5. Placowka buduje wiasne tradycje, dokumentujqc je w Kronice Zespoh. 
6. Poszczegolne klasy w kaidym etapie ksztdcenia tworzq wlasne zwyczaje, organizujrl imprezy 
wewnqtrzklasowe, przygotowujq imprezy dla &ego Zespoh i biorq w nich udziai. 
7. Za czgsc progamu wychowawczego umaje siq szkolny system oceniania, w tym szczegolnie 
zasady oceniania zachowania. 
8. Dla rozbudzania i romijania zainteresowan organizuje siq zajgcia pozalekcyjne - kolka 
zainteresowah, fakultet!, kluby, warsztaty, zajqcia sportowe. - 
9.Kaidy uczen ma mo~iwoSc udziaku w co najmniej jednej formie rozwijajqcej zainteresowania, 

bez wzgledu na to, czy realizowana jest w szkole, czy poza N$ 

1.Program wychowawczy gimnazjum tw0rz.q wszystkie organy Z e s p h .  
2.Kaidy ma prawo z&osiC swoje propozycje do programu. 
3.Program jest zatwierdzany przez radq pedagogicznq po zasiegnieciu opinii rady rodzicow i 

samorzqdu uczniowskiego. 

PROGRAM PROFILAKTYKI 
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Zostanie opracowany przez wszystkie organy i zatwierdzony przez radg pedagogicznq Zespolu. 



ORGANY ZESPOLU - DYREKTOR 

1.Dyrektora Zespdu powoluje i odwohje Burmistrz Gminy i Miasta Mica Kujawska na zasadach 
okreilonych w ustawie o systemie oiwiaty. 

2.Dyrektor ZespA powduje i odwduje wicedyrektorow, po zasiqgniqciu opinii organu 
prowadzqcego i rady pedagogicznej. 

3.Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwd rady pedagogicznej Nezgodnych z przepisami prawa. 0 
wstrzymaniu wykonania uchwaly Nemlocmie zawiadarnia organ prowadzqcy oraz organ 
sprawujqcy nadzor pedagogiczny. Organ sprawujqcy nadzor pedagogiczny w porommieniu z 
organem prowadzqcym uchyla uchwajq w razie stwierdzenia jej niezgodnosci z prawem. 
Rozstrzygniqcie organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny jest ostateczne. 

4.Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla wszystkich zatmdnionych nauczycieli i 
pracownikow nie bedqcymi nauczycielami w Szkole Podstawowej w Blennie i Gimnazjum w 
Blennie. 

5.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadan wsp6lpracuje z radq pedagogiczn% radq rodzicow i 
samorzqdem uczniowskim. 

1.Dyrektor w szczegolnobi decyduje w sprawach: 
1)zatmdniania i malniania nauczycieli i innych pracownikow Zespdy 
2)przyznawania nagrod i wymierzania kar porzqdkowych wszystkim pracownikom, 
3)wyst~powania z wnioskami, po zasiqgniqiu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odmaczei nagrod i innych wyroinien dla wszystkich pracownikow, 
4)spdniania obowi* szkolnego poza szkda, 

1 .Do obowiqkow dyrektora naleg w szczegolnosci: 
1) wsp6khiaianie z organem prowadzqcym i sprawujqcym nadzor pedagogiczny, realizowanie 
ich zalecen i wnioskow w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie o systemie oswiaty, 
2) kierowanie bieiqcq dzialalnosciq dydaktyczno-wychowawczq i opiekuncza, 
3) sprawowanie nadzoru pedagogicmego, 
4)reprezentowanie Zespoh na zewnqtn, 
5)sprawowanie opieki nad ucmiami i zapewnienie wamnkow harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne dzidanie prozdrowotne, 
6)realizowanie uchwai rady pedagogicznej, podjqtych w rarnach ich kompetencji stanowiqcych, 
7)kierowanie praq  rady pedagogicznej jako jej przewodniczqcy, 
8)dysponowanie Srodkami okreslonymi w planie finansowym plac6wki oraz ponosi 

odpowiedzialnoSc za ich prawidlowe wykorzystanie, 
9)wspr3dzialanie ze szkdami wyzszymi oraz zaktadami ksztalcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 
10) ustalanie zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, 
11) ouracowanie zakresow obowiazkow dla wszvstkich vracownikow. , . 
12) kontrolowanie realizacji o b o w ~ ~  szkolne~o i pro&adzenie ewidencji jego spdniania, 
13) rozstrzyganie konfliktow miqdzy organami Zespdu, 
14) przestrzeganie realizacji postanowiei stat* 
15)podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajg dydaktycznych w przypadku zagrozenia zdrowia 

i iycia uczniow, 
16) prowadzenie dokumentacji przebiecy naucza~a zgodnie z odvbnymi przepisami. 



l.Dyrektor, sprawujqc nadzor pedagogiczny, wykonuje w szczegolnosci nastcpujqce zadania. 
1)opracowuje organizacjc mierzenia jakosci pracy Zespdu, z uwzglcdnieniem lokalnych 

potrzeb, ustalajqc sposob jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wynikow, 
2)planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakoici, uwzglqiniajqc zadania okreslone przez 

organ sprawujqcy nadzor pedagogiczny, 
3)inspiruje i wspomaga nauczycieli w spdnieniu przez nich wymagan w zakresie jakosci pracy 

szkoly oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 
4)przekazuje raport o jakoici pracy szkoly organom Zespolu, 
5)opracowuje program romoju Zespotu, 
6)gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy. 

W razie nieobecnosci dyrektora jego obowivki p h i  wicedyrektor 

ORGANY ZESPOLU - RADA PEDAGOGICZNA 

1.Rad.a pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespdu realizujqcym zadania wynikaj~ce ze 
statutu. 

1.W sktad rady pedagogicznej wch0d.q wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespdu. 
2.Przewodniczqcym rady jest dyrektor. 
3.W zebraniach rady pedagogicznej mogq brac udzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez 

przewodniczqcego za zgodq lub na wniosek rady. 
4.W zebraniach rady pedagogicznej mogq braC udzial przedstawicieie organu sprawujqcego nadzor 

pedagogiczny po uprzednim powiadomieniu dyrektora. 

$17 
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1 .Rada pedagogiczna ustala regularnin swojej dzialalnosci. Zebrania sq protokdowane. 
2.Uchwaly zapadajq zwyktq wiqicszosciq glosbw w obecnoki co najmniej pdowy czlonkow. 
3.Glosowanie w sprawach dydaktyczno-wychowawczych jest jawne. 
4.Glosowanie w sprawach personalnych jest tajne. 
5.Nauczyciele s4 z o b o w i q a ~  do Neujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, ktore 

mogq naruszaC dobra osobiste uczniow lub ich rodzicow, a takie nauczycieli i innych 
pracownikow Zespoiu. 

1.Rada pedagogiczna zatwierdza zmiany w statucie. 
2.Rada pedagogiczna wystqpuje z umotywowanym 'wnioskiem do organu prowadzqcego o 

odwdanie dyrektora lub do dyrektora o odwotanie nauczyciela z hnkcji kierowniczej w 
Zespole. 



1 .Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powolanych przez siebie komisjach. 
2.Zebrania plenarne sq organizowane przed rozpoczs$em rolcu szkoinego, w kaidyrn semestrze w 

zwiqzku zatwierdzeniern wynikow kiasyfikowania i promowania uczniow, po zakonczeniu 
rocznych zajqc dydaktycznych oraz w miarq biei;lcych potrzeb. 

3.Zebrania mogq byc organizowane z inicjatywy: 
l)przewodniczqcego, 
2)organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny, 
3)organu prowadzqcego 
4)1/5 cztonkow rady. 

4.Przewodniczqcy przygotowuje i prowadzi zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich czlonkow o tenninie i porzqdku obrad. 

5.Posiedzenia rady pedagogicznej mom byc powolywane w trybie zwyczajnym i nadmyczajnym. 
6.Posiedzenia moiywane w trybie nadzwyczajnym mogq dotyczyc konkretnego zagadnienia, bore 

wymaga bemlocznego zapoznania z nim rady lub podjsia w zwi* z nirn uchwaly. 

1.Dyrektor Zespolu przedstawia nie rzadziej nii dwa razy w roku szkolnym og6lne wnioski ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialdnosci placowki. 

1 .Do zadaii rady pedagogic~ej na le j :  
1)planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, 
2)okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunkow pracy Zespdu, 
3)ustalenie organizacji doskondenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebarni Zespdu oraz 

organizowanie wewn@rmego samoksztafcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, 
4)wsp@raca z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucmiow. 

1.Do kompetencji stanowiqcych rady pedagogicznej nalezy: 
1)zatwlerdzenie planow pracy Zespdu, 
2)zatwierdzenie wynikow klasyfikacji i promocji uczniow, 
3)podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznycb, 
4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5)podejrnowanie uchwal w sprawie skreslenia z listy ucznia po ukonczeniu przez niego 18 lat. 

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolnobi : 
1)organizacjq pracy Zespdy w tym zwtaszcza tygodniowy rozklad zajec lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 
2)projekt planu finansowego Zesph .  
3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagod i innych wyroinien, 
4)propozycje dyrektora w sprawie przydziah nauczycielorn stalych prac i zajqc w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajqc dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekunczych. 

$23 

Rada pedagogiczna wybiera w gtosowaniu tajnyrn przedstawicieli do prac w komisji konkursowej 
na stanowisko dyrektora. 



1.Rada prowadzi swe prace na zebraniach plenamych oraz rohego rodzaju komisjach, zespolach 
lub grupach. 

2.Zebrania odbywajq si? w czasie wolnym od za jg  dydaktycmych. 
3 .Uczestnictwo w posiedzeniach rady jest obowiqzkowe dla kaidego jej czlonka. 
4.Dyrektor moze zwolnic nauczyciela z udziah w posiedzeniu rady pedagogicznej. 
5.Nieusprawiedliwiona nieobecnosc na radzie pedagogicznej i zespojach podlega 

odpowiedzialnosci dyscyplinamej. 
6.Posiedzenia rady mogq byc zwolywane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 
7.Zawiadomienia o terminie posiedzenia i jego porzqdek wywiesza siq na tablicy ogloszen co 

najmniej 5 dni wczesniej. 
8.Posiedzenia zwolywane w trybie nadzwyczajnym mogq byc dokonywane w kaidym czasie. 

1.Przewodniczqcy rady jest zobowiqmny do: 
1) opracowania porzqdku zebrania, ustalenia miejsca i godziny obrad oraz powiadomienia 
zainteresowanych, 
2) realizacji uchwal rady, 
3) tworzenia atmosfery iyczliwoSci i zgodnego wspitldziatania wszystkich czlonkow w 
podnoszeniu poziomu pracy placowki, 
4)oddziaiywania na postawq nauczycieli, pobudzania ich do tworczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 
5)dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony godnosci i praw nauczycieli, 
6)zapomawania czlonkow rady ze znowelizowanymi przepisami prawa ohviatowego oraz trybu 

i form ich realizacji, 
7)analizowania stopnia realizowania uchwal i wnioskow. 

1.Czionek rady jest zobowiqzany do: 
1)wsptAtworzenia atmosfery jczliwosci, koleie~istwa i zgodnego wspoidzialania wszystkich jej 

czionkow, 
2)przestrzegania postanowien prawa szkolnego oraz wewnqtmych zarzqcizen dyrektora, 
3)czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji, do ktorych zostal 

powdany, oraz wewnqtmym samoksztrdceniu, 
4)realizowania uchwd rady t ake  wtedy, kiedy zglasza swoje zastrzezenia, 
5)sldadania sprawozdah z wykonania pnydzielonych zadah, 
6)przestrzegania tajemnicy obrad. 

1 .Rada powoiuje stale lub doraine komisje, zespoty w zaleinoici od potrzeb. 
2.Dzialalnosc komisji, zespdu moze dotyczyc wybranych zagadnien statutowej dzialalnosci i pracy 

nauczycieli. 
3 .Prac~ komisji kiemje lider powotany przez dyrektora 

1 .Rada zatwierdza poqdek  zebrania w drodze gjosowania po stwierdzeniu prawomocnoSci obrad. 



2.BezpoSrednio przed giosowaniem czlonkowie rady mogq zglaszac uwagi i zastrzezenia oraz 
propozycje uzupdnienia porzqdku. 

3.Propozycje i wnioski formalne poddawane sq pod glosowanie. 

1.2 odbytych posiedzen w terminie 7 dni od daty zebrania sporzqdzany jest protoks. Protokolant 
jest mybierany na okres jednego roku na posiedzeniu poprzedzajqcym rozpoczecie roku 
szkolnego. W przypadku jego nieobecnoici na zebraniu rady przewodnic~cy wyznacza inn* 
osobe do sporzqdzenia protokdu. Dopuszcza sig protokdowanie w bmdnopisie. Protokg 
podpisuje przewodniczqcy obrad, protokolant i obecni czlonkowie rady, 

2.ProtokS zebrania rady zawiera: 
l)numer, date i miejsce zebrania oraz numery podjqtych uchwal i wnioskow, 
2)stwierdzenie prawomocnosci zebrania, 
3)listq czlonkow rady - zalqcznik, 
4)zatwierdzony porzqdek obrad, 
5)przyjqcie protokdu z poprzedniego posiedzenia, 
6)przebieo zebrania, streszczenie wystqpien i dyskusji oraz zgloszonych i uchwalonych 

9 wnioskow, 
7)czas trwania zebrania, 
8)nazwiska nieobecnych, opuszczajqcych i przychodzqcych na obrady w trakcie ich trwania- 

wpisac czas wejicia lub wyjicia z sali obrad. 
3.Protokoly z nadzwyczajnyeh posiedzen rady q prowadzone bardzo szczegSowo. 
4.Nauczyciel ma prawo wskazac jakie tresci jego wypowiedzi powinny siq znaleic w protokole. 
S.Protokc% koncoworocmego posiedzenia rady zawiera w szczegolnosci: 

1)nazwiska uczniow niesklasyfikowanych i niepromowanych, 
2)nazwiska uczniow promowanych warunkowo, 
3)nmiska uczniow zdajqcych egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne, 
4)nazwiska ucmiow z obnizonq ocenq zachowania, 
5)nazwiska laureatow olimpiad i konkursow ogolnopolskich i ich opiekunow, 
6)uwagi nauczycieli dotyczqce realizacji programu nauczania, 
7)sprawozdanie dyrektora z nadzom pedagogicmego. 

6.Protokoty posiedzen rady sporzqdzane q w specjalnie do tego przemaczonej, ponumerowanej, 
zszytej i opieczqtowanej ksigdze, podpisanej przez dyrektora i zawierajqcej klauzulq: "Ksigga 
zawiera ... stron i obejmuje okres pracy rady od dnia ... do dnia .... Jej integralnq czqsciq jest 
zalqcznik, w ktoryrn przechowywane q pehe teksty sprawozdah, motywxcje ocen (w tym 
zachowania), szczeg6lowe wyniki klasyfikacji i inne dokumenty. 

7.Czlonkowie rady majq obowiqzek zapomania siq z trekiq protokoh~, ktory b@e udostqpniony 
w sekretariacie przez 7 dni od daty sporzqdzenia lub na iqdanie czlonka, o ile nie mog1 siq 
zapoznac z jego tresciq w przewidzianym regdaminem terminie. 

8.Czlonkowie rady majq prawo do zgiaszania przewodnicqcemu ewentualnych poprawek w tresci 
protokolu. 0 wprowadzeniu poprawki decyduje rada zwyklq wiekszosciq glosow. 

9.Ksiqgq protokdow udostqpnia siq na terenie szkoty nauczycielom, upowatnionym pracownikom 
organu prowadzqcego i sprawujqcqo nadzor pedagogiczny oraz przedstawicielom zwirgkow 
zawodowych dzialajqcych w szkole. 

1 .Glosowanie przeprowadza osoba prowadzqca posiedzenie rady pedagogicznej. 
2.W glosowaniu jawnym czlonkowie glosujq przez podniesienie rqki. 
3.W glosowaniu tajnym czlonkowie glosujq na kartach do dosowania, przygotowanymi przez 

prowadzqcego. Qosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana sposrod 



cztonkow rady. 
4.Glosowanie tajne mozna rowniez przeprowadzic na wniosek czlonka rady, przyjety w glosowaniu 

jawnym. 
5.Zwykla wi~kszoSc jest to liczba gfosow ZA, ktora przewyzsza co najmniej o jeden glos liczbe 

glosow PRZECIW. Pomija siq gfosy niewaine i wstnymujqce siq. 

1 .W Zespole dziala rada rodzicow, zwana dalej: radq. 
2.Rada jest demokratycznie wybranq i samorzqdnq reprezentacjq rodzicow, prawnych opiekunow 

wszystkich uczniow. 
3.Ceie i zadania rady; 

1) celem rady jest reprezentowanie og& rodzicow szkoky oraz podejmowanie dzialan 
zmierzajqcych do doskonalenia statutowej dzialainosci Zespdu, a t a k e  wnioskowanie do innych 
organow szkoty w tym zakresie spraw, 
2) szczegolnym celem rady jest dzialanie na rzecz opiekukzej hnkcji szkdy. 

4.Zadaniem rady jest w szczegoinosci: 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywnoici rodzicow na rzecz wspomagania realizacji 
celow i zadah Zespoht, 
2) gromadzenie hnduszy niezbednych dla wspierania dzidalnosci statutowej, a takze ustalenie 
zasad uzytkowania tych funduszy, 
3)zapewnienie rodzicom, we wspSdzialaniu z innymi organami rzeczywistego jej wplywu na 

dzialainoSc Zespdu. 
5.Zasady tworzenia rady uchwala ogS rodzidw ucmiow Zespolu. 
6.Rada wybiera ze swojego grona wladze, ktorych sposob wyboru i zakres kompetencji okresla 

regulamin rady. 
7.Rada ma prawo wystqpowac do rady pedagogicznej i dyrektora szk* z wnioskarni i opiniami 

dotyczqcymi wszystkich spraw szkoly. 
8.Rada bierze czynny udzial w bieiqcym i perspektywicznym propramowaniu pracy szkofy, 

wsp3dziala w organizowaniu dzidalnosci majqcej na celu podnoszenie kultu~y pedagogicznej w 
rodzinie, szkole i srodowisku lokalnym. 

9.Rada rodzicow moze uczestniczyc w planowaniu wydatkow szkoly i podejmowac dzialania na 
rzecz pozyskiwania dodatkowych srodkow finansowych dIa szkoly, mlaszcza na dzialainosc 
opiekunczo-wychowawcza, . - 

10.Dobrowolne wplaty rodzicow mogq byc przeznaczone na zajqcia pozalekcyjne nie ujqte w 
rmowym planie nauczania szkdy oraz na ime dzialania statutowe. 

11.Decyzje o wydatkowaniu hnduszy rady dyrektor podejmuje na podstawie pianu 
zaopiniowanego przez radq. 

12.Rada dziala w oparciu o regulamin rady rodzicow, ktoly nie moie byc sprzeczny ze statutem. 

ORGANY ZESPOLU - SAMORZqD UCZNIOWSKI 

l.W Zespole dziaia samorzqd uczniowski, many dalej: samorzqdem. 
2.Samorzqd tworzq wszyscy uczniowie Zespoiu. 
3.Zasady wybierania i dzialania organow okresla regulamin uchwalony przez o g 3  uczniow. 
4.Regulamin samorzrlpu nie moie byc sprzeczny ze statutem Zespolu. 
5.Sprawy wymagajqce wspSdzidania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodzicow z samorzqdem 

powinny byc rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 



6.Ucmiowie wystqpujqcy w obronie praw uczniowskich nie mogq byc z tego powodu negatywnie 
oceniani. . . 

1. Samorzqd moze przedstawic radzie pedagogicznej, dyrektorowi, opiekunowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach Zesp* szczegolnie takich praw jak: 
1)prawo do zapomania sic z programem nauczania, z jego tresci& celem i stawianymi 

wymaganiami, 
2)prawo do organizacji @cia szkolnego, 
3)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
4)prawo organizowania dziaialnoSci kulturalnej, oswiatowej, sportowej oraz ronywkowej 

zgodnie z wlasnymi potnebami i moiliwosciami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem, 

5)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postqpow w nauce, 
6)prawo do rozwijania wiasnych zainteresowah, zgodnie z moiliwosciami szkoly, 
7)prawo do wyboru nauczyciela pdniqcego role opiekuna. 

2.Samorqd reprezentuje interesy wszystkich uczniow w zakresie: 
1)wewnqtnszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania, 
2)form i metod sprawdzania wiedzy i umiejqtnosci. 

ORGANIZACJA ZESPOLU 

1 .Terminy rozpoczynania i konczenia z a j e  dydaktycznych i wychowawczych oraz ferii zimowych 
i letnich okreilajq przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2.Na podstawie ramowych planow nauczania dyrektor opracowuje szkolny plan nauczania dla 
kazdego oddziah na dany etap edukacyjny. 

3 .Godziny do dyspozycji dyrektora mogq bye przeznaczone na: 
1) zwiqkszenie ilosci godzin za j e  edukacyjnych, 
2) realizacjq Sciezek miqdzyprzedmiotowych, 
3) naukq dodatkowego jqzyka, 
4) zajqcia sportowo-rekreacyjne, 
5) zajqcia zgodne z zainteresowaniarni uczniow, 
6) inne zajecia zapewniajqce realiznzjq podstaw programowych, 

4.Szczeg6towq organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okresla arkusz 
organizacji szkoly opracowany przez dyrektora najpoiniej do 30 kwietnia kaidego roku, na 
podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkdy. 

5.Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzqcy najpoiniej do 30 maja danego roku. 
6.W arkuszu organizacji szkoly o m l a  siq liczbe pracownikow szkoly, liczbe stanowisk 

kierowniczych, ogolnq liczbq godzin, przedmiotow i zajec obowiqzkowych, nadobowi&owych, 
kbl zainteresowari i innych zajg pozalekcyjnych finansowanych ze Srodkow przyznanych przez 
organ prowadzqcy szkdq. 

7.Podstawowq jednostkq organizacyjnq szkoly jest oddziai ziozony Srednio z 30 uczniow, ktorzy w 
jednorocmym cyklu nauki danego roku szkolnego uczq sic wszystkich pnedmiotow 
obowi&owych, okreSlonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programow dla danej klasy, dopuszczonych do 
uzytku szkolnego. 

8.Za zgodq organu prowadzqcego liczba uczniow w oddziale moze byc nizsza. 
9.Oganizacjq stalych, obowiqzkowych i nadobowicgkowych zajqc dydaktycznych i 

wychowawczych okreSla tygodniowy rozkiad zajec opracowany przez dyrektora szkoty na 



podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzqcy szkolq, arkusza organizacyjnego z 
uwzglqdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. . . 

10. Godzina lekcyjna tnva 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq prowadzenie 
zajqc edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut. zachowujqc ogolny tygodniowy czas zajqc 
ustalony w tygodniowym roaadzie za jg  po zasicgnip5u opinii rady. 

1 1 .Niektore zajsia obowiqzkowe, np.: z a j ~ i a  fakultatywne, nadobowiqzkowe, specjalistyczne, 
dydaktyczno-wychowawcze, nauczanie jqzykow obcych, elementy informatyki, koia 
zainteresowan mogq byc prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
oddziatowych, miqdzyoddzialowych, miedzyklasowych i mi~dzyszkolnych, a takze podczas 
wycieczek lub innych form wyjazdowych. Zajqcia w takiej formie mogq byc organizowane w 
ramach posiadanych przez ZespS srodkow finansowych. 

12.Liczba uczestnikow k2, zespdow zainteresowan oraz innych zajcciach nadobowiqzkowych. z 
budzetu nie moze by6 niisza niz 12 -15 uczniow. 

13.Podzialr na grupy jest obowiqzkowy na za j~ i ach  z jezykow obcych i informatyki w oddzialach 
liczqcych powyZej 24 uczniow oraz podczas cwiczei w tym laboratoryjnych, w oddziaiach 
liczqcych powyiej 30 uczniow. 

14.Za zgodq organu prowadzqcego moina dokonac podziah na p p y  przy mniejszej ilosci 
ucmiow. 

15.Zespol moie przyjmowac sluchaczy Zakiadow Ksztalcenia Nauczycieli oraz studentow szkd 
wyzszych ksztaicqcych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego porniqdzy dyrektorem szkdy lub za jego zgodq z poszczegolnymi 
nauczycielami a zaktadem ksztalcenia nauczycieli lub szkoiq wyzsa. 

1.Ucmiowie reprezentujqcy ZespS w konkwsach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.sq 
traktowani jako obecni na zajviach edukacyjnych. W dziennikach lekcyjnych wpisuje siq rodzaj 
imprezy, w ktorej uczen reprezentuje szkolq. 

1.JeSli lekcja wychowania fizycznego jest pienvszq lub ostatniq dla ucznia molnionego z tych 
zajqc, to uczen przychodzi do szkdy na nastqpnqgodzinq lekcyjnq lub idzie szybciej do domu. 

-- 
1.Potwierdzeniem obecnosci w pracy nauczyciela jest zapis tematu zajqi w dzienniku lekcyjnym i 

podpis. 
2.Brak tematu i podpisu w dzienniku lekcyjnym oraz innych dziennikach w cir\gu kolejnych trzech 

dni upowa2nia dyrektora do traktowania nauczyciela jako nieobecnego w pracy, potrqcenia 
wynagrodzenia i zastosowania sankcji dyscyplinamych. 

STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOLE 

1 .W Zespole w uzgodnie~u z organem prowadzqcym tworzy siq stanowisko wicedyrektora. 
2.Powierzenia tej hnkcji oraz odwdania z Nej dokonuje dyrektor szkoky po zasiqgni~iu opinii 

organu prowadqcego i rady pedagogicznej. 
3 Szczegdowe zasady powdania na stanowiska kierownicze oraz odwdania z nich o!ueSla ustawa 

o systemie oiwiaty 
4.Wicedyrektor uzywa pieczqci: imiq i nazwisko - Wicedyrektor Zesph .  



1.Zakres kompetencji wicedyrektora okreili dyrektor. 

1.Rodzice i nauczyciele wspSpracujq ze sobq w sprawach wychowania i ksztafcenia dzieci w 
oparciu nastqpujqce formy: 
1)spotkania na poczqtku roku szkolnego z wychowawcami klas, na ktorych rodzice zostajq 

zaznajomieni z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkdy, 
regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania ucmiow, 

2)srodroczne spotkania (informacje z nauczycielami i wychowawcami klas), 
3)okresowe spotkania "wywiadowcze", bqdqce wspolnym podsumowaniem wynikow 

dydaktyczno-wychowawczych, 
4)wsp6hdziai rodzicow w planowaniu i realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego, 
5)wywiady Srodowiskowe prowadzone przez wychowawujw, pedagoga szkolnego, szkolnq 

shxzbq zdrowia, 
6)rozmowy i porady indywidualne wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoly, 
7)prelekcje i p o g a d h  organizowane przez wychowawcq i pedagoga z udzialem zaproszonych 

specjalistow, 
S)wycieczki, obozy i imprezy kulturalno-oswiatowe, sportowe i pozaszkolne, wspolnie z 

nauczycielami, trenerarni, wychowawcami i rodzicami, 
9)dzialalnosc informacyjno-doradczq biblioteki szkolnej dla uczniow. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1,Biblioteka szkolna jest pracowniq szkolnq sfu@cq realizacji potrzeb i zainteresowali uczniow, 
z a d ~  dydaktyczno-wychowawczych szkdy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i 
populqzacji wiedzy pedagogicmej wkod rodzicow. 

2.2 biblioteki szkolnej mogq konystai: ucmiowie, nauczyciele, inni pracownicy szkdy irodzice 
uczniow. 

3.Zasady okreglajqce mozliwoSC konystania z biblioteki szkolnej: 
1) mozliwosc korzystania ze wszystkich zbiorow biblioteki szkolnej w miejscu czytelni przez 
osoby uprawnione, na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tozsamoici, 
2) wypoiyczanie zbior6w do domu na podstawie karty czytelnika, poza cennymi wydaniami 
slownikowymi, encyklopedycznymi lub zastrzezonymi do wykorzystywania na miejscu, w 
czytelni biblioteki, 
3) okres wypoiyczenia zbioru poza biblioteke okreila reglamin wewn-y biblioteki szkolnej, 
4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia ksieki czytelnik musi m o c i c  takq samq pozycjq 
albo innq wskazana przez bibliotekana o wartoici odpowiadajqcej aktualnej cenie ksivki 
zagubionej, . . . ~. -. 

5) brak rozliczenia z bi6limkq .szkolnq pnez ucznia do kohca roku szkolnego spowoduje 
wystvienie przeciwko rodzicomlopie6inom -na-drogq sqdowq w sprawie wyegzehvowania 
okreslonej naleznosci, podobnie jak w stosunku do pozostafych-usob korzystajqcych z biblioteki, 



4.Biblioteka szkolna czynna jest wdziennie w d ~ a c h  nauki szkolnej. 
5.Godziny otwarcia ustala corocmie dyrektor do 10 wrzesnia. 
6.Dyrektor w porozumieniu z innymi organami szkdy moie ustalic inne dni jej otwarcia. 
7.Biblioteka szkolna zlokalizowana jest w pomieszczeniu speiniajqcym wamnki prawidlowego jej 

hnkcjonowania, 
8. W pomieszczeniu biblioteki szkolnej wydzielone jest miejsce na czytelniq. 
9.Wydatki na potrzeby biblioteki szkolnej polcrywane g z budzetu szkolnego oraz uzupelniane 

dotacjami rady szkoky i innych ofiarodawcow. 
10,Biblioteka szkolna gromadzi ksiph, czasopisma i inne materiaiy wydawnicze. 
11 .Zbiory biblioteki szkolnej obejmujq 

1)dokumenty piimiennicze, 
2)dokumenty niepismiennicze. 

DYZURY NAUCZYCIELI 

1.Dyiur jest integralna czqsciq procesu dydaktycmego i wchodzi w zakres podstawowych 
obowiqkow nauczyciela. 

2.Dyiur obejmuje wszystkich pracownikow pedagogicznych szkoly. 
3.Zwolnienia obejmujq: 
1)nauczycielki w ciaty, 
2)nauczycieli biblioteki, 
3)pedagoga szkolnego, 
4)dyrektora i wicedyrektora. 
4.Zniiki wymiaru dyiurow obejmujq: 
1)osoby zatrudnione w niepehym wymiarze - proporcjonalnie do ilosci godzin, 
2)protokolanta posiedzen rady pedagogicznej, 
3)opiekuna samorzqdu. 
5.Celem dyiuru jest zapewnienie ucmiom p h e g o  bezpieczenstwa. 
6.Dyiury rozpoczynajit sig 15 minut przed rozpoczgciem zajq?, a konczq po ostatniej w danym dniu 

lekcji. 
7.Dyiury zwykle tnvaja, po 10 minut. 
8.Duze przerwy hwajq15 minut. 
9.Nauczyciel przyjmujqcy zastcpstwo przyjmuje rowniei dyiur. Jeieli w tym czasie pdni wfasny, 

dyrektct-r hlL wicedyrektor mogq wyznaczyc innego nauczyciela do peli,ienia dyiuru. 
10. Nauczyciele peiniqcy dyiur eliminujq wszystkie sytuacje zagrazajqce iyciu i zdrowiu uczniow, 

wydajq zakazy i nakazy i egzekwujq ich wykonanie. Zakazujq biegania w budynku szkoly, 
spqdzania przerw na schodach, w fqczniku, sanitariatach oraz zakamarkach. Nie dopuszczajq do 
samodzielnego opuszczania przez ucmia terenu szkdy. 

11.Wszyscy nauczyciele sq z o b o w i ~ n i  do rzetelnego pelnienia dyiurow, nie zajmujq sic 
sprawami postromymi, poniewai sq odpowiedzialni za wszystkie dzieci. 

12.Podczas pdnienia dyiurow nauczyciele zwracajq uwage na wszystkie dzieci - dyiurujq 
aktywnie. 

13 .Gala rada pedagogicma odpowiada za bezpieczenstwo mlodzieiy przebywajqcej na zajqciach. 
14.Nauczyciel nie moze pod iadnym pozorem zejk z dyiuru bez ustalenia zastepstwa i 

poinfonnowania dyrektora lub wicedyrektora. 
15.Nauczyciele pelniqcy dyiury wchodzq z dzwonkiem razem ze sprawdzonym zespdein 

klasowym na wyznaczone miejsca dyiurow. 
16.Nauczyciele obowiqzkowo i natychmiast zgfaszajq dyrekcii zzz-mione zagroienia, ktorych nie 

sa, w stanie u s u ~ c .  
I7.Kaidy nauczyciel w razie >:,:*+ti podejmuje dziaiania zmierzajqce do udzielenia pienvszej 



pomocy, zapewnienia dalszej opieki oraz powiadamia dyrekcjq. 
18.Niezgodne i niesumienne z regulaminem wypelnianie obowi&ow p m  nauczycieli bqdzie 

podlegalo odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej i kamej. 

SPOSOBY ROZWIAZYWANIA KONFLIKTOW 

$43 

Dyrektor rozstrzyga pominiqte w regulaminie sprawy spome miqdzy pracownikami 
pedagogicmymi, administracji i obstugi. 

ORGANIZOWANE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTKI 

1 .ZespS moze organizowai: roinorodne formy krajomawstwa i turystyki. 
2.W organizacji tych form dzidalnoici szkda moze wsp6lpracowaC z podmiotami, ktorych 

- przedmiotem dziaialnoSci jest krajomawstwo i turystyka. 
3.Krajoznawstwo i turystyka mogq by6 organizowane w ramach z a j e  lekcyjnych, pozalekcyjnych 

oraz uozaszkolnvch. 
4.Udzial uczniow w wycieczkach, z wyjqtkiem przedmiotowych odbywajqcych sic w ramach zajqc 

lekcyjnych i imprezach wymaga zgody rodzicow /prawnych opiekunow/. 

I .Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa siq w nastqpujqcych formach: 
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupdnienia 
obowiagujqcego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotow 
pokrewnycb, 
2)wycieczki krajomawczo-turystyczne, w ktorych udziai nie wymaga od uczestnika 

pnygotowania kondycyjnego i umiejqtnoici specjalistycznych, m e  q wycieczkami, 
3)imprezy krajoznawczo-turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, tumieje, 
4)imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wqirowne, 
5)imprezy wyjazdowe - z w i v n e  z realizacjq p r o p m u  nauczania, takie jak: "zielone szkoiy", 

"szkdy zimowe", "szkdy ekologiczne", zwane dalej: imprezami, 
2.ZespS moze organizowac wycieczki i imprezy zagraniczne w formach ww. 
3.Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spoirod pracownikow pedagogicznych o 

kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okreslonych form. 
4.Kierownik wycieczki odpowiada za wszystkie sprawy zwivane z ~r~gmizacja, przebiegiem i 

rozliczeniem, a w szczegolnoici za nadzor nad bezpieczenstwem wszystkich uczestnikow. 
5.0piekunem wycieczki lub imprezy moie byc nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora - 

inna osoba pelnoletnia. 
6.0piekun wykonuje wszystkie zadania okreilone przez kierownika. 
7,Uczestnicy wycieczek i imprez podlegajajq ubezpieczeniu od nastepstw nieszczesliwycb 

wypadkow, a przy wyjeidzie za granicq dodatkowo od kosztow leczenia. 

1.DziaialnoSc Zespolu w zakresie krajomawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 
zakwaterowania i wyjwienia kierownika i opiekunow, moie byc finansowana ze Srodkow 
pozabudietowych, a w szczegolnoSci: 



l)z odpkatnoici biorqcych udzial w wycieczce lub imprezie, 
2)ze srodkow pochodzqcych z dziaialnosci samomqiu uczniowskiego, 
3)ze srodkow wv~racowanvch Drzez ucmiow. , . , A 

4)ze srodkow rady rodzicow lub przekazanych przez osoby fizyczne i prawne. 
2.Warunki i sposob organizacji wycieczek i imprez obeilajq odpowiednie przepisy 

WEWNE;TRZNY SYSTEM OCENIANIA 

~ostanowienia ogolne 

l.0cenianie wewnqtrzszkolne osiagnig edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postqpow w opanowaniu przez ucmia wiadomoici i umiejqtnosci w 
stosunku do wymagan edukacyjnych wynikajqcych z podstawy programowej i realizowanych w 
szkole programow nauczania, uwzglqdniajqcych tq podstawe, oraz formutowaniu oceny. 

2.0cenianie wewn@zszkolne ma na celu: 
1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osil\gni@ edukacyjnych i postqpach w tym zakresie, 
2)pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, - - 
3)motywowanie ucznia do swojej pracy, 
4)dostarczenie rodzicom Iprawnym opiekunoml i nauczycielom inforrnacji o postepach, 

tludnoiciacb w uczeniu siq oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 
3.Umoiliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 
4.Ujednolicenie zasad oceniania w Zespoie. 
5.Diagnozowanie osiagniq5 edukacyjnych. 
6.Kierowanie rozwojem spdecznym ucmia, wdraianie do umiejqtnego rozrozniania zachowan 

pozytywnych i negatywnych. 

l .Ocenianie wewnqtrzszkolne obejmuje: 
1)formu~owanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniow i ich 

rodzicbw 1 prawnych opiekunowt, 
2)bieiqce ocenianie i Srodrocme klasyfikowanie wg skali i w formach przyjqtych w danej szkole, 

d 

oraz rozliczanie niektoych zajec edukacyjnych, 
3)przeprowadzanie egzaminow klasyfikacyjnych, 
4)ustalanie ocen k la~~kacyjnych  na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania, 
5)postawq ucmia w szkole i poza niq 
2.Szczeg6lowe zasady oceniania wewnqtrzszkolnego ustali rada pedagogiczna z uwzglqdnieniem 

przepisow rozporzqdzenia. 

Ocena zachowania 

1.Wewnqtrzszkolne ocenianie zachowania ucmia polega na formulowaniu w imieniu nauczycieli 
opinii na ternat jego funkcjonowania w spdecznoki szkolnej ze szczegolnym uwzglednieniem 
respektowania ogolnie przyjqtych norm etycznych i zasad wsp6kycia spdecznego. 

2.Wewnqtrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 
1)wspieranie rozwoju psychicznego, ksztaltowanie jego dojrzatoici, samodzielnosci i 



odpowiedzialnoici za siebie i innych oraz umiejqtnosci wspbkdzialania w grupie, 
?)ukiemnkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sob&, w tym ksztaltowania wtasnego 

charakteru, 
3)dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania siq ucznia, pomoc rodzicom Iprawnym 

opiekunod w ich pracy wychowawczej, 
4)wspieranie realizacji celow i zadah wynikajqcych ze szkolnego programu wychowawczego. 

l.Wewn@zszkolne ocenianie zachowania u m i a  obejmuje: 
1)informowanie uczniow i ich rodzicow lprawnych opiekunowl o zasadach oceniania 

zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcq klasy na 
poczqth kazdego roku szkolnego, 

2 ) b i a c e  obserwowanie uczniow, gromadzenie informacji o zachowaniu siq uczniow i 
systematyczne przekazywanie ich rodzicom Iprawnym opiekunod, 

3)formuiowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania wg zasad, skali i w 
formach przyjetych w niniejszym regulaminie, 

4)ewentualnq realiuacje przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwdywania sie od 
oceny z zachowania 

Kryteria oceny zachowania 

1 Zasadniczy wplyw na ocene z zachowania majq: kultura osobista ucznia i jego stosunek do 
obowiqzkow szkolnych. 

2.W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydujq gtownie: 
1)uczciwosc w codziennym postepowaniu, reagowanie na do, 
2)sposob bycia nienaruszajqcy godnosci wtasnej i innej, 
3)stosunek do nauczycieli, innych osob pracujqcych w szkole i kolegow, 
4)dbaloSc o hlturq slowa, taktownoSC, 
5)dbdosc o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nalogom, 
6)dbaiosc o higien~ osobistq i wiasny estetyczny wyglqd oraz lad i porzqdek w otoczeniu ucznia, 
7)poszanowanie mienia szkolnego. 

3.W zakresie stosunku do obowi&i,w szkolnych o ocenie z zachowania decydujq przede 
wszystkim: 
1) sumiennosc w nauce, pilnosc, samodzielnosc i wytrwalosc w przezwyciqzaniu napotykanych 
trudnosci, 
2) systematycznoic w przygotowywaniu siq do lekcji, 
3) wywirlzywanie siq z zadah powierzonych przez W e ,  
4) regularnosc w uczqszczaniu na zajsia szkolne, 
5) troska o bezpieczenstwo wtasne i kolegow podczas zajqc szkolnych i przenv 
miqdzylekcyjnych, 
6) wykonywanie polecen nauczycieli i imych pracownikow szkdy, 
7)przestrzeganie wewnqtrzszkolnych regulaminow i zarzadzeh, w tym regulaminow pracowni 

przedmiotowych. 
4.Prace i zadania nadobowiqkowe wykonywane na rzecz szkoly, klasy i Srodowiska (np.: udziat w 

konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, zawodach sportowych, praca w 
samorzqdzie szkolnym lub klasowym, radzie szkoly itp.) majq wplyw na podwyzszenie oceny z 
zachowania. 



1 .Okresowq i rocznq ocenq z zachowania wystawia sie, korzystajqc z nastepujqcej Skali: 
I) ocenq wzorowq otrzymuje uczeh, ktory przykiadnie spelnia wszystkie wymagania zawarte w 
tresci oceny, wyrozniajqc siq w realizacji niektorych jej elementow, 
2) ocenq dobrq otrzymuje uczeh ktory przewainie spdnia wymagania zawarte w tresci oceny 
bez zarzutu, niniejszq ocenq naleiy traktowac jako ocenc wyjsciowrb 
3) ocenq poprawnq otrzymuje uczeh, ktory uchybia niektorym istotnym wymaganiom zawartym 
w treLi oceny, ale zastosowane Srodki zaradcze przynosza. w zasadzie rezultaty, 
4)ocenq nieodpowiedniq otrzymuje uczeh, ktory raiqco uchybia istotnym wymaganiom 
zawartym w tresci oceny, wywiera szkodliwy wplyw na kolegow, a zastosowane przez szkotq i 
ewentualnie dom r o d z i ~ y  srodki zaradcze nie odnosq  skutku. 

2.0cena zachowania siq ucznia nie moze mi& wpiywu na: 
1)ocenq z zajqc edukacyjnych, 
2)promocjq ucznia do klasy programowo wyzszej lub ukonczenie szk*. 

3 .Ocena zachowania ustalona przez wychowawcq zgodnie z okreslonymi zasadarni jest ostateczna. 

1.Informacje dotyczqce przebiegu i wynikow procesu nauczania sq poufne dla o d h  postronnych. Za 
osoby postronne nie uwaia siq wszystkich pracownikow pedagogicznych oraz uczniow i 
rodzicow Iprawnych opiekunow/ tej samej klasy. 

2.Wychowawcy klas corocznie na zebraniach i godzinach wychowawczych przypominajq zasady 
niniejszego regulaminu. 

3 .Regdamin jest dostqpny w bibliotece szkolnej. 
4.Rodzice, ktorzy nie uczestniczq w wiqkszosci dnwi  otwartych i zebran z rodzicami, ktorzy nie 

kontaktujq s i ~  z wychowawcq klasy i nauczycielami prowadzqcymi zajqcia edukacyjne, nie 
kontrolujqcy systematycznie dzienniczkow ucznia, kwestionujqc ocenq, nie mogq powolywac siq 
na brak infomacji o postqpach ucznia w nauce. 

5 Nikt nie moze powdywac sic na niezanjomoic zasad regulaminu. 

Stopnie szkolne 

1.Ustala siq nastqpujqce ramowe kryteria semestralnych i ko~icoworocznych odpowiadajqce 
poszczegolnym stopniom szkolnym: 
1) na ocenq celujqcq: 
- zakres wiadomosci i umiejqtnosci ucznia jest macznie szerszy niz wymagania programowe, 

tresci powivane ze sobq w systematyczny &ad, 
- zgodnie z wymaganiami nauki rozumienie uogolnien i zwi@ow miqdzy nauczanymi 
tresciami, wyjasnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela, 
- samodzielne i sprawne posfugiwanie siq wiedzq dla celow teoretycznych i praktycznych, 
umiejqtnoic r o z w i w a n i a  problemow w tworczy sposbb, 
wpoprawny sty1 i jqzyk wypowiedzi, swoboda w podugiwaniu siq terminologiq wlaiciwq dla 

danego etapu ksztdcenia i zaj@ edukacyjnych (w gimnazjum: terminologiq naukowd, 
wysoki stopien kondensacji wypowiedzi, 

muczestniczenie i odnoszenie sukcesow w pozaszkolnych formach aktywnosci zwivanych z 
danymi zajqciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

wz wychowania fizycznego wysoki, ponadprzeci~tny stopien sprawnosci fizycznej, duze 
umiejqtnosci techniczne w wybranej dyscyplinie sporty znaczqce osianiqcia indywidualne 
lub zespotowe w miqdzyszkolnych zawodach sportotvych, 

m przedmiotu sztuka, poza wykraczajqcymi poza pro-gam nauczania wiadomosciami i 



umiejetnosciami uczen musi wykazac sic udokumentowanymi osiagnieciami wlasnej tworczosci 
rnuzycznej (np.: szkdq muzycznd lub plastycmej (dzieciqce i mlodzieiowe konkursy 
plastyczne), 

2)na ocene bardzo dobrq: 
-wyczerpujqce opanowanie calego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiah 
programowego w obszarze wiadomoici i umiejqtnobi, tresci powiqzane w logiczny uklad, 
-wiasciwe rozumienie uogolnien i zwiqzkow migdzy tresciami programowymi, samodzielne 
wyjasnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i 
umiejetnosci w sytuacjach nietypowych, ronviagwanie problemow (o odpowiednio dobranym 
stopniu trudnobi) w spos6b tworczy, 
-poprawny jezyk i sty1 wypowiedzi, sprawne pohgiwanie sie obowiqzujqcq w danym 
przedmiocie terminologirb precyzja i dojrraloSc (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, 

3)na ocene dobw. 
-0panowanie wiekszosci materiah programowego (przynajmniej 75%), tresci logicznie 
oowiazane. 
-poprawne rozumienie uogolnien i z w i e o w  mi& treiciami programowymi oraz przy 
inspiracji nauczyciela wyjasnianie jawisk i umiejetna ich interpretacja, 
-stosow&ie wikdzy w hpowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w 
sytuacjach nietypowych z pomocq nauczyciela, 
-podstawowe pojecia i prawa ujmowane za pomocq terminologii wiaiciwej dla danej 
dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalajqcym, nieliczne usterki 
stylistyczne, zwigziosc wypowiedzi umiarkowana. 

4)na oceng dostatecznq: 
-zakres opanowanego materiah programowego ograniczony do treici podstawowych (w 
zakresie odtwarzania powyzej 50%), uczen rozurnie tylko najwainiejsze zwiqzki i powiqzania 
logiczne miedzy trebiami, 
-poprawne rozumienie podstawowych uog6lnien, stosowanie wiedzy i umiejetnosci w 
sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomoca nauczyciela, 
-przecietny zas6b siownictwa, jezyk zblizony do potocznego, maia kondensacja i klarownosc 
wypowiedzi, niewielkie i nieliczne biqiy. 

5)na ocene dopuszczajqcq 
-uczen posiada konieczne, niezbedne do kontynuowania nauki na dalszych etapach ksztalcenia 
wiadomoici i umiejqtnoici, luino zestawione bez rozumienia m i d o w  i uogolnieb, 
-slabe rozumienie tresci programowych, podstawowe wiadomosci i procedury sq odtwarzane, 
brak umiejetnosci wyjasniania zjawisk, 
-nieporadny sty1 wypowiedzi, ubogie slownictwo, liczne Mqdy, trudnosci w formuiowaniu 
mysli, 

6)ocene niedostatecmq otrzymuje uczen, ktory nie spdnia wymagan nawet na ocene 
dopuszczajac~ ktorego wiadomoici i umiejetnoici nie dajq szans na sukces w dalszych 
etapach ksztdce~a, k t b  nie skorzystd z pomocy szkdy, nie wykorzystal szans 
uzupelnienia wiedzy i umiejqtnoici. 
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l.Minimalna liczba ocen czqstkowych w ciagu okresu, na podstawie ktorych wystawia siq ocene 
klasyfikacyjn% nie powinna bye mniejsza niz podwojona liczba godzin dydaktycznych danych 
zajec edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niz 4. 

1.Oceny czqstkowe powinny byc wystawiane za roine, zalezne od specyfiki przedmiotu formy 
aktywnobi ucznia, nauczyciel powinien stosowac roinorodne metody sprawdzania wiadomosci 



aktywnoki ucznia, nauczyciel powinien stosowac roinorodne metody ~ p r a w d z a ~ a  wiadomoici 
ucmia. . . 

2.Nauczyciel prowadzqcy dane z a j ~ i a  edukacyjne okreila obowivjqce zasady poprawiania ocen 
czqstkowych. 

Prace pisemne 

1 .Rozroinia sig nastepujqce kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i ~mie j~ tno ic i  uczniow: 
1) praca klasowa - obejmuje duze partie rnaterialu, ocena wystawiona na jej podstawie ma 
znaczqcy wplryw na ocenq okresow~ zasady przeprowadzania: - uczen ma prawo znac z 
tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych; - w cirtgu jednego dnia moina 
pneprowadzie tylko jednq p raq  klasowrb w ci* tygodnia nie wiqcej niz trzy; 
2) sprawdzian - obejmuje material. z kilku lekcji lub wiadomosci i umiejqtnosci konieczne w 
caiym cyklu ksztakcenia; zasady pneprowadzania: - uczen ma prawo znac terminy 
sprawdzianow z wypnedzeniem dwoch dni roboczych; - w c i w  dnia mozna przeprowadzic nie 
wiecej niz dwa sprawdziany; - nie moina przeprowadzk sprawdzianu w dniu w ktorym jest 
zapowiedziana praca klasowa; 
3) "kartkowki" - krotkie sprawdziany, kontrolujq opanowanie wiadomoici i umiejgnosci z 
ostatniej lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie majq range oceny z 
odpowiedzi ustnej; przy ich zapowiedziach nie wystepujq ograniczenia wymienione w 
powyiszych pkt. 

2.Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny by6 poprawione i ocenione w c i q g  14 
dni od ich napisania pnez uczniow. 

3.W przypadku niepnyst~ienia do pisemnego sprawdzianu wiadomoici z powodu nieobecnoici 
ucznia w szkole nauczyciel prowadzwy zajecia ustala warunki jego zaliczenia. 

4.W przypadku nieobecnosci ucznia na pracy pisemnej w odpowiedniej rubryce wpisujemy "nb". 

Klasyfikowanie i promowanie uczniow 

1 .Rok szkolny dzieli sie na dwa okresy: 
1)piemszy okres m a  od 1 wrzesnia do rozpoczqzia ferii zimowych, 
2)dmgi okres tnva od dnia rozpocz~ia  nauki po nakoliczeniu ferii zimowych do konca roku 

szkolnego, tj. do 3 1 sierpnia. 

1.Nauczyciele na poczqtku kaidego roku szkolnego informujq uczniow oraz ich rodzicow 
Iprawnych opiekunow lo wymaganiach edukacyjnych wynikajqcych z realizowanego przez 
siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania o s i w i &  edukacyjnych uczniow. 

2.Wychowawca klasy na pocqtku kaidego roku szkolnego infomuje uczniow oraz ich 
rodzicow/prawnych opiekunowl o kryteriach i zasadach oceniania zachowania. 

3.Oceny sq jawne zarowno dla ucznia, jak i jego rodzicow/prawnych opiekunowi. Sprawdzone i 
ocenione prace kontrolne uczen i jego rodzicdprawni opiekunowie otrzymujq do wglqdu na 
warunkach okreilonych pnez nauczycieli. 

4.Na prosbe ucznia lub jego rodzicow/prawnych opiekunowl nauczyciel ustalajqcy ocenq powinien 



jq uzasadnid. 
5.Nauczyciel jest obowiqzany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycmej, dostosowac wyrnagania edukacyjne 
o ktorych mowa w pkt 1 do indywidualnych potrzeb ucznia u ktorego stwierdzono uudnosci w 
uczeniu sie, w tym specyficzne trudnosci, uniemoziiwiajqce sprostanie tym wymaganiom. 

6.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) - naleiy w 
szczegolnosci brac pod uwage wysijek wkladany przez ucznia w wywiqzywanie sie z 
obowiipkow wynikajqcych ze specyfiki tych zajec. 

1.Dyrektor szkdiy zwalnia ucznia z za jg  z wychowania fizycznego na podstawie opinii o 
ograniczonych moiliwoSciach uczestniczenia ucznia w tych zajqciach, wydanej przez lekarza, na 
czas okreslony w tej opinii. 

2.W przypadku zwolnienia ucznia z za jg  z wychowania fizycznego w dokurnentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie "zwolniony". 

1.Klasyfikowanie irodrocme polega na okresowym podsumowaniu osiqgnig edukacyjnych z zajqc 
edukacyjnych okreilonych w szkolnyrn planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych, 
wedlug skali okreslonej w statucie szkdy oraz oceny z zachowania. 

2.Klasyfikowanie Srodroczne uczniow przeprowadza sic raz w ciqgu roku szkolnego. 
3.Przed koncoworocznyrn (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele sq obowivani poinformowac pisernnie ucznia i jego rodzicow Iprawnych 
opiekunowl o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. 

4.Ustalona przez nauczyciela niedostatecma ocena kla~y~kacyjna koncoworocma moie by6 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5.0ceny klasyfikacyjne ustalajq nauczyciele prowadzqcy poszczegolne zajqcia edukacyjne, a ocenq 
zachowania - wychowawca klasy. 

6.Jesli z przyczyn losowych wychowawca, nauczyciel prowadzqcy zajqcia edukacyjne nie moze 
wystawic ocen sernestralnych, koncoworocmych, to dyrektor decyduje o sposobie ich 
wystawienia. 

l.Oceny klasyfikacyjne koncoworoczna (semestralne) ustala siq w stopniach wedhg nastqpujqcej 
skali: 
1) stopien celujqcy 6, shot: cel, 
2)stopien bardzo dobry 5, skrot: bdb, 
3)stopien dobry 4, skrot: db, 
4)stopien dostateczny 3, skrot: dst, 
5)stopien dopuszczajqcy 2, skrot: dop, 
6)stopien niedostateczny 1, skr6t: ndst 
2.Dopuszcza siq stosowanie znaku "+" przy wystawianiu ocen bieiqcych i semestralnych przy 

stopniach: dopuszczajqcy, dostateczny i dobry. 
3 .Ocena semestralna i koncoworoc~a nie jest iredniq arytmetycznq ocen czqstkowych. 
4.Przy wystawianiu ocen ko~icoworocmych uwzglednia sie oceny sernestralne. 



1.Jeieli w wyniku klasyfikacji koncoworocmej stwierdzono, ze poziom osirlgnigc edukacyjnych 
ucmia umozliwia 1ub u t ~ d n i a  kontynuowanie nauki w klasie programowo wyzszej, szkola 
powinna w miare mozliwolci stwonyc uczniowi szansg uzupelniania brakow. 

?.Uczen moze nie byc klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajgc edukacyjnych, jezeii 
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoici ucznia na zajgciach 
edukacyjnych przekraczajqcej polowg czasu przeznaaonego na te zajqcia w szkolnym planie 
nauczania. 

3.Uczen niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoici moze zdawat egzamin 
Masyfikacyjny. 

4.Na proibe ucznia niesklasyfikowmego z powodu nieobecnoici nieusprawiedliwionej lub na 
proibg jego rodzicow Iprawnych opiekunowl rada pedagogicma moze wyrazit zgodq na 
egzamin poprawkowy. 

5.Egzamin klasyfikacyjny zdaje rownie.2 uczen realizujqcy na podstawie odrgbnych przepisow 
indywidualny tok iub program nauki o m  uczei spdniajqcy obowiwek szkolny poza szkoiq 

6.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza siq w trybie egzaminu poprawkowego. 
7.Temin egzaminu klasyfikacyjnego powinien byc uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

/prawnymi opiekunamil. 
8.Jesli uczen uzyska oceng niedostatecmq z egzaminu kiasyfikacyjnego, to jest w sytuacji prawnej, 

jakby otrzymal oceng niedostatecma,. 
9.Uczen otrzymuje promocje do klasy programowo wyzszej, jezeli ze wszystkich zajec - 

edukacyjnych okreslonych w szkolnym planie nauczania oraz zajec realizowanych w ramach 
godzin do dyspozycji dyrektora szkoly uzyskal oceny klasyfikacyjne wyzsze od stopnja 
niedostateczneeo zastrzezeniem 666. - " 

l0.Laureaci ostatniego stopnia wojewodzkich konkursow przedmiotowych w gimnazjum otrzymujq 
z danego przedmiotu celujqq ocenp klasyfikacyjnq kolicoworocmq. 

1 l .~czex '~~i&xzjum,  kt6+ zostal ~akwalifikow&~ do ksztdcenia ipecjalnego i ma co najmniej 
roczne opoinienie w realizacji programu nauczaniq a ktory uzyskuje ze wszystkich zajgc 
obowiqzkowych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
programow naucza~a  dwkh  klas, moze byc promowany uchwdq rady pedagogicznej do klasy 
programowo wyzszej rowniez w cir\gu roku szkolnego. 

12.Uczen niesklasyfikowany na semestr moze wystwic do dyrektora z prolbq o egzamin 
klasyfikacyjny. 

13.Ucze& ktory otrzymal na semestr ocenq niedostateczn;b moie wystqpie do dyrektora o 
przeprowadzenie egraminu poprawkowego - weryfikujqcego. 

Egzamin poprawkowy 

I.Uczen, ktory w wyniku koncoworocmej klasyfikacji uzyskal oceng niedostateczna, z jednych 
zajqc edukacyjnych, moie zdawac egzamin poprawkowy. W wyjqtkowych przypadkach rada 
pedagogiczna moie wyrazic zgodq na egzamin poprawkowy z dwoch zajqc edukacyjnych. 

2.Egzamin poprawkowy sklada sip z a q k i  pisemnej oraz ustnej, z wyjqtkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, tecbniki oraz wychowania fizycznego, z ktorych egzamin powinien miec 
przede wszystkim formie zadan praktycmych. 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoly w ostatnim tygodniu ferii letnick a 
w szkole, w ktorej zajqcia dydaktycmo-wychowawcze koncq siq w styczniu, takie w ostatnim 
tygodniu ferii zimowych. 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powotana przez dyrektora Zespofu. W skiad 
komisji wchodzq 
1) dyrektor lub nauczyciel zajmujqcy w tej szkole. ime  stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczqcy komisji, 



2) nauczyciel prowadzqy dane z a j ~ i a  edukacyjne - jako egzaminuj~y, 
?) nauczyciel prowadzqcy takie same lub pokrewne zajwia edukacyjne - jako czlonek komisji. 

5Nauczyciel o ktorym mowa w ust.4 pkt 7 moie byc zwolniony z udziatu w pracy komisji na 
wtasnq prosbq lub w innych, szczegolnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkdy powotuje jako osobq egzaminujqcq innego nauczyciela prowadzqcego takie 
same zajqcia edukacyjne, z tym i e  powdanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
nastepuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkdy. 

6.2 przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzqdza s i ~  protokc3 zawierajqcy: sldad 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenq ustalonq przez 
komisjq. Do protokdu d q c z a  sie pisemne prace ucznia i zwiqzlq informacjq o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

7.Uczen ktory z przyczyn losowych nie przystqpil do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, moie przystwic do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 
szkoly. 

8.Uczen ktory nie zdal: egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasq, z 
zastrzeieniem ust.9. 

9.UwzglqIniajqc moiliwoSci edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna moze jeden raz w c i w  danego 
etapu edukacyjnego promowac do klasy prograrnowo wyzszej u c z ~ a ,  ktory Ne zdal egarninu 
poprawkowego z jednych zajqc edukacyjnych. 

1.Uczen konczy gimnazjum, jeieli na zakoliczenie klasy programowo najwyiszej uzyskal oceny 
klasyfikacyjne wyisze od oceny niedostatecmej i ponadto przystagil do egzaminu. 

2.swiadectwo ukoliczenia gimnazjum wydaje dyrektor. 

Sprawdzian i Egzamin 

1 .Zasady przeprowadzenia sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego okreslajq 
odrebne przepisy. Szczeg* ustali rada pedagogicma. 

W Zespole zatmdnia siq nauczycieli posiadajqcych wymagane kwalifikacje okreilone w odr~bnych 
przepisach. 

Zadania nauczycieli 

1.Nauczyciel wykonuje w szczegolnoSci nastepujqce zadania: 
1)Rzetelnie realizuje podstawowe hnkcje szkdy: dydaktycznq, wychowawczq i opiekunczlt d@qc 

~ ~ ~. - ~- 

do pelni rozwoju o~obowoici ucznia i wtasnej. 
2)Ksztalci i wychowuje mlodziez w umilowaniu Ojczymy, w poszanowaniu Konstytucji R.P., w 

duchu humanizmu, tolerancji, wolnoici sumienia i ~prawiedliwosci spdecznej i szacunku dla 
pracy. 

3)Dba o ksztaltowanie u ucmiow postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideq demokracji, 
pokoju i przyjaini miedzy ludimi roinych narodow, ras i hviatopoglqdow. 

4)Wzbogaca wlasny warsztat pracy przedmiotowej i' wychowawczej, wnioskuje o jego 



wzbogacenie lub modernizacje do organow gimnazjum. 
5)Udziela pomocy uczniom w przezwycieaniu niepowodzen szkolnych w oparciu-o rozpomane 

potrzeby. 
6)Bezstronnie, obiektywnie, systematycznie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich 

uczniow. 
7)Informuje rodzicow oraz wychowawce klasy i dyrekcje gimnazjum, a t a k e  radq pedagogicznq o 

wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniow. 
8)Bierze udzial w roinych fonnach doskonalenia zawodowego organizowanych w gimnazjum i 

przez instytucje wspomagajqce szkd$. 
9)Prowadzi dodatkowo dokurnentacje pedagogicznq pnedmiotu lub k d a  zainteresowah. 
10)Nauczyciel rozpoczynajqcy prace zawodowq ma obowivek pisemnego przygotowywania sig na 

warunkach okreslonych przez dyrektora. 
1l)Nauczyciele prowabcy zajqcia w danym oddziale t w o q  zespa  ktorego zadaniem jest w 

szczegolnoSci ustalenie zestawu programow nauczania dla danego oddzialu oraz jego 
modyfikowanie w miare potrzeb. 

12)Nauczyciele mogq tworzyc zespdy wychowawcze, zespoly przedmiotowe lub inne zespoty 
problemowo-zadaniowe. 

13)Pracq zespch kiemje przewodniaqcy powdywany przez dyrektora na wniosek zesph .  

1 .Nauczyciel posiada n a s t ~ p u j p  uprawnienia: 
1)decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podr~znikow i srodkow 

dydaktycznych w nauczaniu swego pnedmiotu, 
2)decyduje o biezqcej treici prowadzonego przez siebie kda  lub zespolu, 
3)decyduje o bieiqcej, semestralnej i rocznej ocenie postepow swoich uczniow, 
4)ma prawo wnioskowac w sprawie nagrod i wyr62nien oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniow. 
570 

1 .Nauczyciel odpowiada za: 
1)poziom wynikow dydaktycznych i wychowawczych, 
2)stan sprzetu, urzqdzen i srodkow dydaktycznych mu przydzielonych, 
3)tragiczne skutki wynikajqce z braku nadzoru nad bezpieczenstwem uczniow na zajcciach 

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyiurow mu przydzielonych, 
4)nieprzestr~:ganie procedury postepowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pozaru czy innego zagroienia bezpieczenstwa zbiorowego, 
5)zniszczenia lub strate elementow majqtku, wyposaienia szkdy przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoly, a wynikajqce z niepoqdku, braku nadzom i zabezpieczenia. 
2.0dpowiedzialnoic dyscyplinamq nauczyciela mianowanego za uchybienia godnoici zawodu 

nauczyciela lub obowivkorn, okreila Karta Nauczyciela an. 75 i 76 oraz Kodeks Pracy art. 108. 

Obowi&i nauczyciela dyiurujqcego 

1 .Obowiqzki nauczyciela dyiurujqcego. 
1) Punktualnie rozpoczyna i konczy dyiur 



2) Dyiw pehi rzetelnie i aktywnie, zapobiegajqc pprebywaniu uczniow w zakamarkach, na 
schodach, pmiqtrach i toaletach oraz reaguje na wszelkie pnejawy Aego zachowania uaniow. 
3) Nauczyciel dyiumy ma obowiqzek kontrolowania toalet. 
4) Przed wejsciem uczniow z boiska do szkoly dyzumi ustawiajq klasy i kolejno wprowadzajqje 
do budynicu. Podobnie ustawiajq ucmiow na holach przed wejkiem do klasy. 
5)W czasie przerw wszystkie klasy lekcyjne powimy byc zamkniete. 
6)W razie niepogody uczniowie pozostajq w budynku, a nauczyciele dyzurujqcy na boisku 

wspomagajq dyiury na piqtrach. 
7)Nauczyciele dyiumjqcy na boisku zapobiegajq opuszczaniu terenu szkdy przez uczniow. 

Dyiumjq w wyznaczonych strefach. 
8)Nauczyciel dyiurny jest odpowiedzialny osobiscie za bezpieczenstwo uczniow. 
9)Nauczyciel nie u-a przemocy fizycznej w stosunku do ucznia. 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

1 .Nauczyciel - wychowawca klasy: 

- 
1) programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a przede wszystkim tworzy warunki 
do romoju uczniow, przygotowania do Scia  w rodzinie, spoteczenstwie, 
2) r o m i w j e  ewentualne konflikty z zespole, a takze migdzy wychowankami a spolecznoiciq 
szkoln% 
3) przy pomocy atrakcyjnych celow i projektow, na ktorych skupia siq aktywnoic zespdu, 
przeksztalca klasq lub zespbl w ,ape samowychowania i samorzqdnosci, 
4)wspadziala z nauczycielami ucqcymi w klasie lub grupie, koordynuje ich dzialania 
wychowawcze, organizuje indywidualnq opiekg nad ucmiami z trudnosciami szkolnymi, 
5) SciSle wsp6ipracuje z rodzicami wychowankow, z klasowq radq rodzicow, informuje ich o 
wynikach i problemach w zakresie ksztdcenia i wychowania, wlqcza rodzicow w programowe i 
oganizacyjne s p r a y  klasy lub grupy, 
6 )  prawidlowo prowadzi dokumentacjq Masy i kaidego ucznia (dziennik, arkusze ocen i 
Swiadectwa szkolne), 
7)wsp3decyduje z samorzqdem Wasy lub p p y ,  z rodzicami uczniow o programie i planie 

dzialan wychowawczych za rok szkolny Iub dhzsze okresy, 
8)ma prawo do uzyskania pomocy merytolycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od dyrekcji szkoiy, pedagoga szkolnego i innych instytucji wspomagaji~cych 
- szkolq, 

9)ustala sig z zachowania swoich wychowankow, 
1O)ma prawo wnioskowac przy wsp&pracy Masowej rady rodzicow, wlasne formy 

motywowania i nagradzania swoich wychowankow, 
1l)ma prawo wnioskowac o rozwiqzanie problemow zdrowotnych, psychospo'recznych i 

materialnych swoich wychowankow do organow szkoly. 
2.0dpowiada tak jak nauczyciel, a ponadto: 

1) sfuzbowo przed dyrektorem szkoiy za osirganie celow wychowawczych w swojej klasie lub 
grupie, 
2) za zintegrowanie wysilkow nauczycieli i rodzicow woks programu wychowawczego klasy i 
szkoiy, 
3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowankow bqdqcych w trudnej 
sytuacji szkolnej lub spoleczno-wychowawczej, 
4) za prawidlowosc dokumentacji uczniowskiej swojej klasy lub ,gupy. 

3 .Formy realizacji zadan wychowawcy: 
1) cykliczne spotkania wychowawcy klasy z rodzicami swoich wychowankow (zebrania sq 
protokdowane), 



2) tzw. "Drzwi Ohvarte", bcdqce moiliwoiciq spotkania rodzicow i nauczycieli uczqcych w 
danej klasie w celu wymiany wzajemnej informacji o aktualnej sytuacji wynikow dydaktyczno- 
wychowawczych uczniow, 
3) dorainie spotkania z klasowq radq rodzicow celu planowania i oceny realizacji dzialan 
wychowawczych w klasie, 
4) wizyty w domach rodzinnych uczniow za zso& rodzicow w celu blizszego zapomania sie z 
ich sytuacjq rodzinnq i warunkami w domu, 
5) zebrania z rodzicami, na ktorych oceniane s? wyniki dydaktyczne i wychowawcze po 
zakonczeniu kaidego okresu nauki, 
6)prowadzenie dokumentacji opiekuna - wychowawcy. 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1.Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje: 
1)udostqpnianie zbiorow, 
2)udzielanie informacji bibliotecmych, katalogowych, bibliogaficznych, neczowych i 

tekstowych, 
3)poradnictwo czytelnicze i przysposobienie czytelnicze, 
4)prowadzenie roinych form infonnacji o czytelnictwie uczniow oraz inspiracji i czytelnictwa i 

rozwijanie kultury czytelniczej, dostosowujqc formy i tresci pracy pedagogicznej do typu i 
cbarakteru szkdy. 

2.Praca organizacyjna obejmuje: 
1)gromadzenie zbiorow zgodnie z profilem i potrzebami szkoly, 
2)ewidencjq zbiorow zgodnie z obowipjqcymi w tym okresie zarzqdzeniami, 
3)opracowanie biblioteczne zbiorow: technicme, klasyfikowanie, katalogowanie, selekcja i 

konsenvacja, 
4)prowadzenie katalogow: alfabetycznego i neczowego, 
5)prowadzenie zbiorow audiowizualnych, obrazkowych i cz+tkowych, ustalanie zasad 

korzystania ze zbiorow, ich wypoiyczania i ewidencji wypoiyczania, 
6)opracowywania statystki, planowania i sprawozdawczoSci. 
7)odpowiedzialnosc materialnq za stan majqtkowy i dokumentacje biblioteki. 

3.Wsp6lpraca z rodzicami w ustalonycb dniacb w godzinach pozalekcyjnych obejmuje: 
1)poradnictwo czytel~cze, 
2)udziat rodzicow w imprezach czytelniczych, 
3)popularyzacje i udostqpnianie literatury pedagogicznej. 

Zadania pedagoga szkolnego 

l.Zadania, obowiqzki i uprawnienia pedagoga szkolnego: 
1)kieruje pedagogizacjq rodzicow, 
2)organizuje pomoc korekcyjno-kompensacyjn~ 
3)wspblpracuje z nauczycielami w zwiqzku z orgahizacjq i prowadzeniem zajec korekcyjno- 

wyrownawczych, 
4)podejmuje decyzje w sprawach badania uczniow w poradni psychologiczno-pedagogicznej 

oraz tematyki samoksztalceniowej nauczycieli w zakresie resocjalizacji, rozwoju dziecka w 
wieku szkolnym, 



5)reprezentuje interesy szkdy na zewnqtrz w sprawach wychowawczo-opiekunczych, 
6)rozstrzyga spory miedzy nauczycielami a rodzicami w sprawach wychowawczo-opiekunczych. 
7)wsp&1czestniczy w organizacji pomocy materialnej dla uczniow pochodzqcych z rodzin 

najubozszych, 
8)podpisuje wraz z dyrektorem korespondencjc wychowawca w sprawach bqdqcych w zakresie 

jego kompetencji. 

1 .OkreSli dyrektor szk* 

1 .Obowi@owi szkolnemu podlegajq uczniowie do 18 roku iycia. 
2.Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniow zamieszkujqcych ustalony dla szkoly obwod. 
3.Dyrektor moie przyjqc ucznia spoza obwodq jezeli powalajq na to warunki organizacyjne. 
4.Dyrektor moie zezwolic na realizacje obowiqku szkolnego poza szkola, 
5.Uczen gimnazjum ma prawo: 

1) do informacji na temat zakresu wymagah o m  metod nauczania, 
2) posiadac pdnq wiedze na temat kryteriow ocen z pnedmiotow i zachowania, 
3) korzystac z zasad dotyczqcych sprawdzania wiedzy i umiejqtnosci, o ktorych mowa w WSO, 
4) do tygodniowego rozktadu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umyslowej, 
5) do poszanowania swej godnosci, 
6) do rozwijania zainteresowaii, zdolnoki i talentow, 
7)do swobody wyraiania mySli pnekonah, o ile nie naruszajq one dobra osobistego osob 

trzecich, 
8)do korzystania z pomocy dorainej, 
9)do zyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktczno-wychowawczym, 
1O)do bezpiecznych warunkow pobytu w szkole, 
1l)do korzystania ze wszystkich pomieszczeh, q d z e n  zgodnie z ich przemaczeniem i w my51 

obowiqzujqcych regulaminow, 
12)do korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiow 

szkolnych. 
13)do reprezentowania szkoiy w konkursach, przeglqdach i zawodach. 

6.Uczen ma obowi~ek:  
1)przestrzegania postanowien zawartych w statucie, 
2)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajeciach szkolnych, 
3)dbatosci o wspolne dobro, lad i porqdek w szkole, 
4)do wystrzeg&a sic szkodliwych nalogow, 
5)naprawiania wyqdzonej szkody materialnej, 
6)przestrzegania zasad kultury wsp&ycia, dbania o honor i tradycje Zespolu. 
7)podporzqdkowania sic zleceniom i mrzqdzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorzqdu ucmiowskiego. 
8)zachowania w sprawach spornych trybu okr&l&ego w statucie, o ile brak moiliwosci 

polubownego romiqzania problemu. 
9)okazywania szacunku nauczycielom wychowawcom, pracownikom szkoiy i ludziom starszym 

poprzez spdecznie akceptowane fomy. 
7.Uczen Zespolu moie otrzymac nayody i wyroznienia za: 



1) rzetelnq naukq i prace na rzecz szkoly, 
7) wzorowq postawe, . . 

3)wybitne osiagniecia, dzielnosc i odwage. 
8.Nagrody przyznaje dyrektor Zespolu na wniosek wychowawcy klasy, samonqdu uczniowskiego, 

rady rodzicow, po zasigniqiu opinii rady pedagogicmej. 
9.Ustala sie nastqpujqce nagrody dla uczniow: 

1)pochwala wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 
2)pochwala dyrektora wobec calej spdecznosci szkolnej, 
3)dyplorn 
4)nagroda neczowa. 

10.Nagrody finansowe z budietu szkoly oraz przez rade rodzicow. 
11 .Uczniom przyznaje siq swiadechva z wyronieniem zgodnie z odrqbnymi przypisami. 
12.Ustala sie nastqpujqce rodzaje kar: 

1)upomnienie ucznia przez wychowawcq na forum klasy, 
2)upomnienie ucznia przez dyrektora, 
3)pisemne powiadomienie rodzicow o nagannym zachowaniu dziecka, 
4)zakaz udzialu w imprezach i wycieczkach szkolnych 
5)przeniesienie ucznia do mwnoleglego oddziah, 
6)wystqpienie do kuratora o przeniesienie do innej szkdy. 

12.0d kaidej wymierzonej kary u n e n  moie sie odwdac za posrednictwem SU, wychowawcy lub 
rodzicow do dyrektora Zespdu w terminie dwoch dni roboczych. 

13.Za nas tepuj~e  wykroczenia dyrektor moie wystqii: do kuratora o przeniesienie ucznia do innej 
szkoly: 
1) umyslne spowodowanie usznerbku na zdrowiu,. 
2) dopuszczenie sic kradzieiy, 
3) wejicie w koli j q  z prawem, 
4) demoralizacja innych uczniow, 
5)permanentne naruszanie postanowien statutu. 

ZASADY WEWNE;TRZNEGO S C I A  ZESPOLU 

1.Stroj szkolny. 
1)Uczniowie chodzq ubrani schludnie i esietycznie; w dni uroczyste przychodzq w stroju galowym 

(kolory: bialy, czary, granat, szary). 
2)Dozwolons jest skromna biiuteria (szkda nie ponosi za niq odpowiedzialnosci). Na lekcjach 

wychowania fizycznego n o s z e ~ e  ozdob jest zabronione m wzglqdow bezpieczenstwa. 
3)Dyskretny makijai dozwolony jest na dyskotekacb szkolnych i imprezach pozalekcyjnych. 
4)Uczniowie nie noszq w szkole nakryc glowy. 
5)Obowiqzuje naturalny kolor wlosow i estetyczne fryzury. 

1.Sala lekcyjna. 
1)Uczniowie maja prawo do: 

a) zagospodarowania powierzonej im sali lekcyjnej wg wfasnego projektu uzgodnionego z 
wychowawcq, 
b) kontrolowania porzqdku zostawionego w sali przez wczesniej uczqcq s i ~  tam klase. 

2)Ucmiowie majq obowicgek: 
a) pozostawienia sali lekcyjnej w Nenagannym porzqdk 



b) dbania o powierzony klasie sprzqt i pomoce naukowe, 
c)niezwlocznego zgoszenia nauczycielowi wszystkich mqdzen sprzeN i pomocy 
dydaktycznych, 
d) przestrzegania zasad-bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z regulaminami pracowni. 

$79 

1 .Lekcja. 
1)Uczniowie maia orawo do: , -. 

a) majomosci zadan lekcyjnych oraz jasnego i nozurnialego przekazu treici lekcji, 
b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na t ~ d n o ~ c i .  

2)Uczniowie majq obowiqzek: 
a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajecia, 
b) aktywnego udziah w lekcjach i przestrzegania zasad porzqdkowych, 
c) uzupeiniania brakow wy~klych  z absencji. 

I .Przygotowanie do lekcji. 
1) Uczniowie majq prawo do: 

a) ukierunkowania przez nauczycielq jak n a l e j  prowadzid zeszyt, 
b) uzyskania informacji na temat materialow (podrqcznika, przyborow) niezbednych na 

nastqpnej lekcji. 
2) Ucmiowie majq obowiqzek do: 

a) starannego prowadzenia zeszytow zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu, 
b) uzupdnienia w ciqgu tygodnia brakujqcych notatek w przypadku absencji wynikajqcej z 
choroby, wyjazdu, zawodow, 
c) przynoszenia na lekcjq zeszytu, pcdrqcznika oraz niezbqdnych pnyborow. 

1 .Procedury lekcyjne. 
1)WejScie do klasy: 

a) uczniowie ustawiq sic w ncdach na Srodku korytarza lub w wyznaczonych miejscach; na 
poczqtku klasy stoi przewodniczqcy, 
b) uczniowie w c h o h  do sali, stajq przy lawkach i nastquje powitanie, 
c) uczniowie przygotowujq siq do lekcji, 
d) nauczyciel sprawdza obecnosc, 
e) uczen spoiniony podchodzi do nauczyciela, usprawiedliwia siq, nie zaklocajqc swoim 
zachowaniem toku lekcji. 

2)Zachowanie w czasie lek cji. 
Ucmiowie: 
a) odpowiadajqz lawki, siedzqc, chyba ze istnieje powod do odpowiedzi na stojqco, 
b) nie j* nie pijq, nie 2ujq gumy, 
c) nie trzymajq na lawce przedmiotow, nie b&cych pomocami do danej lekcji; dozwolone sq 

male maskotki, 
d) wytqczajq telefony komorkowe, 
e) wstajq jezeli do klasy wchodzi osoba dorosia, siadajq na polecenia nauczyciela. 

3)Zakonczenie lekcji. 
a) Lekcja konczy siq na wyrainy sygnd nauczyciela. poprzedzony dzwonkiem, 
b) Uczniowie wychodzq z klasy parami i takim porzqdh udajq siq w miejsce, gdzie spedzajq 
pnenuy. 



1.Nieprzygotowane do lekcji, prace domowe 
1)Uczniowie maia Drawo do: . .A 

a) uwzgledniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych moiliwoSci, 
b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonac zadanie domowe, 
c) nieprzygotowania sic do lekcji bez podania przyczyny - dwa razy w ciagu semestru na 
lekcje matematyki i jezyka polskiego oraz jeden raz - z innych przedmiotow 

2)Uczniowie majq obowiqzek do: 
a) starannego i sumiemego odrabiania zadati domowych, 
b) zgiaszania nieprzygotowania do lekcji przed rozpoczqciem zajqc 

3IInne. 
a) Termin wykonania pracy domowej powinien byc dostosowany do s t o p ~ a  trudnoici i czasu 
koniecznego na jej i czasu koniecmego na jej wykonanie. 

1 .Nieobecnosci. 
1) Uczniowie przynoszq usprawiedliwienie na kartkach, bore przechowujq wychowawcy przez 
okres roku szkolnego. Dopuszczalne sq inne, uzgodnione przez wychowawce i rodzicow formy 
usprawiedliwien nieobecnosci 
2) Usprawiedliwienie nieobecnoici powinno nastqpik na pierwszej godzinie wychowawczej po 
powrocie uczNa do szkdy lub nie poiniej nii w ciqgu tygodnia. 
3) Uczniowie zwolnieni w celu reprezentowania Z e s p h  (konkursy, zawody, itp.) traktowani sa; 
jako obecni w szkole. 
4)Nauczyciel zwalniajqcy ucznia na zawody, konkursy itp.zobowiq.zany jest podac tq informacje 

w pokoju nauczycielskim najpoiniej dzien przed wymaczonq datq nieobecnosci ucmia. 
5)Zwolnienie ucznia z jednej lub kilku lekcji nastqpuje na podstawie pisemnej prosby rodzicow 

lub zwolnienia pielqgniarki szkolnej. Zwolnienie to uczeli oddaje wychowawcy lub 
nauczycielowi, z ktorym mid ostatnie z a j ~ i a  pned wyjiciem. 

6)Zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycmego, bqlqcej ostatatniq w planie za jg  musi 
zawierac klauzulq o zwolnieniu go do domu. W pneciwnym przypadku traktuje siq je jako - 
zwolnienie z cwiczen z koniecmq obecnokiq na sali. 

7)O kazdym plzypadku wagarowania niezwlocmie powiadamiani sq rodzice ucznia. 

Dziennik lekcyjny 
1)Dziennik jest pod opiekq nauczyciela prowadqcego z a j ~ i a .  
2)Po kaidej lekcji nauczyciel zobowiqzany jest do odniesienia dziennika do pokoju 

nauczycielskiego. 
3)Nauczyciele zobowiqza~ sq do systematycznego wpisywania ocen, tematow zajg i nieobecnosci 

ucniow, najpozniej do konca upiywajqcego tygodnia. 
4)Uczniowie nie maj% prawa nosic dziennika lekcyjnego. 

Pokoj nnaczycielski 
1 .Uczniowie: 



a) przychodzq do pokoju nauczycielskiego tylko ze sprawami wainymi, 
b) pned wejsciem do pokoju pukaj% a nastqp~e czekajq na wyjscie nauczyciela; 
c) w sprawach dotyczqcych cafej klasy do pokoju udaje sic przewodniczqcy lub jedna osoba. 

1 .Uczniowie: 
a) witajq siq z pracownikami szkdy, stojqc i nie trzymajqc ra& w kieszeniach, 
b) positki spoiywajq w sposob kulturalny i estetycmy, bez halasu, 
c) nie uiywajq wulgarymow, 
d) nie bijq siq z kolegami, 
e) nie pnynoszq do szkdy niebezpiecznych przedmiotow, 
f) nie krzyczk nie gwiidik nie biegajq w budynku szkolnym, 
g) nie otwierajq okien bez pozwolenia nauczyciela, 
h) dyskutujq i wymieniajq poglqdy w sposob hlturalny, 
i) wykonujq polecenia dyiurnych uczniow, 
j) wszelkie odpadki i smieci wyrzucajq do kosza, 
k) peiniq dyiury przy gtownyrn wejsciu do szkolyl przyjrnujq gohi, interesantow, rodzicow i 
powiadamiaja, o ich przybyciu osoby zainteresowane, shzq pomocq informacyjnk 
1)uczniowie dyiurujqc (dwoch z tej samej klasy) noszq stroj galowy, wyznaczeni sq przez 

wychowawcq; dyiur przypada raz w roku. 

§87 
Kary i nagrody. 
1 .Nagrody. 

a) Wpis pochwaly od nauczyciela do zeszytu uwag. 
b) Pisemna pochwala od wychowawcy pnekazana rodzicom pod koniec semestru/roku za prace 
na rzecz klasy /szkoly/. 
c) Ustna pochwafa dokonana przez dyrektora na forum szkoly, zamieszczona w szkolnej gazetce 
za aktywny udzial w iyciu klasy Iszkoiyf. 
d) Pisemna pochwala przez dyrektora przekazana w formie dyplomu za uczestnictwo w 
zawodach, konkursach i olimpiadach. 
e) Nagroda rnaterialna dla ucznia za znaczqce osiagni~cia w zawodach, konkursach, 
olimpiadach. 

2.Kary. 
a) Upomnienie na forunl klasy pnez wychowawcq. 
b) Wpisanie uwagi do dzienniczka i zeszytu uwag. 
c) Ustne upomnienie przez dyrektora. 
d) Nagana dyrektora szkoly z pisemnym powiadomieniem rodzicow. 
e) Wezwanie rodzicow do szkoiy w trybie natychmiastowym. 
fl Przestanie informacji do Posterunku Policji. 
g) Praca spdecznie ujrteczna na rzecz szkoiy. 
h) Zakaz udzialu w imprezach klasowych oraz szkolnych 
i) Przeniesienie do innej klasy na okres ustalony przez dyrektora. 
j) Przeniesienie przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oswiaty do imego gimnazjum. 



1.Szkda uiywa pieczvi zgodnie z odrqbnymi przepisami. 
2.Regulaminy dzialalnoici samonqdu uczniowskiego i rady rodzicow nie mogq by€ sprzeczne z 

zapisami niniejszego statutu, jak rowniei z przepisami wykonawczyrni do ustawy o systemie 
oswiaty. 

3 .Dokumentacje przebiegu nauczania stanowi miedzy innymi: 
- ksiqga uczniow, 
- ksiega ewidencji uczniow, 
- arkusze ocen, 
- dzienniki lekcyjne, 
- dzienniki zajqc dodatkowych, 
- szkolny plan nauczania gimnazjum, 
- projekt organizacyjny girnnazjum, 
- program rozwoju gimnazjum, 
- szkolny system mierzenia jakoici pracy szkoly, 
- decyzje dyrektora dotyczqce uczniow, 
- uchwaly rady pedagogicznej 

4.Zespo1 prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrqbnymi przepisami. 
5.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialowej okresla organ prowadzqcy. 
6.Zmiany w statucie dokonuje rada pedagogiczna. 
7.W sprawach nie objqtych statutem, ostatecznq decyzje podejmuje dyrektor. 
8.JeSli w przypadku zmian w prawie oswiatowym odpowiednie postanowie~a bedq niezgodne z 

nim, to przybierajq brzmienie zgodne z prawem albo t r a q  wainosc. 
9.Rada pedagogiczna dokona zmian w statucie i dostosuje postanowienia zgodnie z kompetencjami 

stanowiqcymi. 
10.Statut obowiwje od dnia 01 stycznia.2007 r 


