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(Tekst   ujednolicony) 

 

STATUT  

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

W WYDMINACH 

 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

na podstawie art. 42 ust. 2, w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.                     

z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

Misja i wizja Szkoły:  

 

„Warto podjąć trud nauki żeby być lepszym”. 

Wartości: 

Bezpieczeństwo – każdy w Szkole czuje się bezpiecznie. 

Szacunek – traktujemy się nawzajem z szacunkiem, uprzejmością i uczciwością. 

Odpowiedzialność – czujemy się odpowiedzialni i upoważnieni do osiągania najlepszych wyników poprzez współpracę 

na każdym poziomie. 

 

Miarą naszego sukcesu jest: 

 Kreatywny i odpowiedzialny uczeń, 

 Twórczy i przyjazny nauczyciel,  

 Zaangażowany w życie szkoły rodzic. 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 
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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1  

Przepisy definiujące 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.)  

3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących.  

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organa działające w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących.  

5. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.  

6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono 

jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących.  

7. Organie prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wydminy.  

8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących - należy przez to 

rozumieć Kuratora Oświaty w Olsztynie. 

9. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji 

wydawanych przez Dyrektora w prawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 2 

Nazwa Szkoły i inne informacje o szkole 

 

§ 2 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach jest szkołą publiczną.  

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 94. 

§ 3 

1. Ustalona nazwa Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach używana jest przez szkołę w pełnym 

brzmieniu. 

§ 4 

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn, godło i ceremoniał. 

§ 5 

1. W skład Szkoły wchodzą: 

a) Oddział Przedszkolny, 

b) Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego, 

c) Gimnazjum  

d) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące.  

e) Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach Szkoła Filialna w Zelkach. 

f) Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach Szkoła Filialna w Talkach. 
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2.  Szkoła zapewnia korzystanie z: 

a) biblioteki i czytelni, 

b) świetlicy, 

c) (uchylony) 

d) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

e) gabinetu pedagoga szkolnego, 

f) gabinetu logopedy szkolnego, 

§ 6 

1. Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 

2. Zasady funkcjonowania związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

§ 7 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.  

2. W szkole mogą być tworzone środki specjalne.  

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

§ 8 

1. Szkoła używa pieczęci, tablic i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami  

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 9 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty /jednolity 

tekst ustawy Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. z póź. zm./ oraz kształci  umiejętności określone w Ustawie z 7 

września 1991r. – o systemie oświaty (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2004 r. nr. 256, poz. 2572 z późn. 

zm),Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 

poz 17) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu  z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2. 

Nr 51, poz. 458, z późn. zm)  także na przepisach wydanych na podstawie w/w ustaw. Podejmuje niezbędne 

działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej. Zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju i rozwoju jego aktywności. 

Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Tworzy warunki do podnoszenia jakości pracy szkoły i jej 

rozwoju organizacyjnego. 

2. Szczegółowe cele i zadania poszczególnych typów Szkół wchodzących w składa Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących zawierają statuty Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Samorządowego Liceum 

Ogólnokształcącego. Podczas wykonywania zadań szkoły uwzględnia się optymalne warunki rozwoju ucznia, 

zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 
3. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku przedszkolnego oraz kontroluje jego 

spełnianie.  

4. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.;  

5. Szkoła organizuje w miarę możliwości różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie, poprzez dostosowanie wymagań 
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edukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, stypendia  pieniężne oraz bezpłatne podręczniki dla 

uczniów  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami . 

5.1. Uczniom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się programy nauczania do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez opracowanie indywidualnego 

programu edukacyjno – terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego objęte podstawa programowa kształcenia 

ogólnego (edukacja  przedszkolna – oddziały przedszkolne; etap I edukacja wczesnoszkolna – klasy 1 – 3 SP ; 

etap II edukacji – klasy 4 – 6 SP; etap III – klasy 1 – 3 Gimnazjum; etap IV klasy 1 – 3 liceum 

ogólnokształcącego). 

6.1  Szkoła organizuje też  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a/ zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć 

b/ zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program tych zajęć został włączony do 

szkolnego programu nauczania:  religia rzymskokatolicka, religia grekokatolicka, język ukraiński  

6.2. W szkole prowadzone są też zajęci organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

6.3 Organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

6.4. Dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem PPP  organizuje się zajęcia rewalidacyjne 

6.5. Za zgoda organu prowadzącego i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców od klasy 5 

SP organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie.  

7. Szkoła na wniosek rodziców umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez organizację nauczania religii w systemie klasowo-lekcyjnym  a także nauczania  

języka ukraińskiego w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych zespołach nauczania 

8. (uchylony)  

9. (uchylony) 

10.  Szkoła organizuje oddziały przedszkolne. 
11. Szkoła umożliwia spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki, poza szkołą lub przedszkolem,. w formie indywidualnego toku nauki. Uczeń realizujący taką 

formę nauki klasyfikowany jest na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 
12. Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 
 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 10 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór 

pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad 

działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.  

2. Organa, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie. 

§ 11 

1. Szkołą kieruje Dyrektor.  

2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy wicedyrektorów i kierownika szkoły filialnej 

§ 12 

1. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania 

i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

2. W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.  
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§ 13 

1. Działające w szkole organa wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej 

działalności.  

2. Szczegółowe zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają 

następujące reguły: 

a) wszystkie spory pomiędzy podmiotami sporu rozwiązuje się na terenie szkoły. Tylko w ostateczności, gdy 

wszystkie drogi zawiodą można żądać ingerencji organu prowadzącego szkołę, 

b) nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) mogą kierować do dyrektora szkoły  skargi i 

wnioski w formie pisemnej lub ustnej  w sprawach dotyczących realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych i opiekuńczych oraz naruszenia praw statutowych, 

3. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż 1 raz w 

semestrze, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Pedagogicznej, którą  może reprezentować specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel. 

 

§ 14 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, 

jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych 

uchybień.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a 

w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 Ustawy - także organ prowadzący Szkołę.  

3. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie z uchwały zapisów niezgodnych z 

prawem, uchwała w tej części jest nieważna /nie wywołuje skutków prawnych/. 

§ 15 

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust. 3 Ustawy. 

§ 16 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie 

ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.  

§ 17 

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi 

przepisami, w szczególności w sprawach: 

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej,  

b) odpowiedzialności porządkowej,  

c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor Szkoły i inne stanowiska kierownicze 

 

§ 18 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.  

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
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§ 19 

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.  

2. Dyrektor stwarza optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

Szkoły. 

§20 

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci i uczniów do Szkoły, również w przypadku 

przeniesienia ucznia z innej szkoły 

c) podejmowanie decyzji po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną o przeniesieniu ucznia do innej 

klasy na podstawie pisemnej i umotywowanej prośby rodzica (prawnego opiekuna), 

d) (uchylony) 

e) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji lub odroczenia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki, 

f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

g) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,  

h) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

i) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, 

j) współdziałanie ze Szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

k) pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu  maturalnego. 

l) organizowanie nauczania indywidualnego w porozumieniu z organem prowadzącym, 

m) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie 

szkoły oraz dokonywanie zamówień bezpłatnych podręczników dla odpowiednich roczników 

n) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania 

przedszkolnego  lub obowiązku nauki poza szkołą, na pisemny wniosek rodziców i spełnieniu przez 

nich warunków określonych ustawą,  

o) (uchylony) 

p) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, 

q) dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela programu nauczania oraz 

program wychowania przedszkolnego,  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

r) podawanie do publicznej wiadomości, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego, 

s) podawanie do publicznej wiadomości terminarza roku szkolnego i ustalonych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, 

t) określanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum, 

u) zwalnianie ucznia, w szczególnych wypadkach , z udziału w projekcie edukacyjnym w gimnazjum. 

v) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształceniu specjalnego ucznia 

w) informuje organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę o sposobie realizacji  zaleceń 

wydanych podczas badania jakości pracy szkoły  

x) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

y) zwalniania ucznia z ćwiczeń fizycznych lub z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii 

lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach  

2. W zakresie spraw organizacyjnych:  

a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły i  planu nadzoru pedagogicznego,  

b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,  

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć. 
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3. W zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,  

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,  

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim 

środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Szkoły. 

4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,  

b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,  

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,  

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego 

wykorzystywania druków szkolnych,  

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,  

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

g) stwarzanie warunków do działania w szkole :wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których 

statutowym celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

szkoły. 

5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę Szkoły,  

c) dbanie o bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez 

Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,  

d) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli obiektów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa.  

 

§ 21 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami.  

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 

a) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych,  

b) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, zgodnie z Kodeksem Pracy,  

c) decyduje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,  

d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz 

zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia powierzonego materialnej odpowiedzialności 

nauczycielowi zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,  

e) ustala:  

1. regulaminy pracy i wynagradzania pracowników Szkoły,  

2. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

3. ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,  

4. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,  

5. wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Szkoły, 

6. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami  

 § 22 

1. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz. 

§ 23 

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady 

Pedagogicznej (zał.1) 
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§ 24 

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

2. Dyrektor : 

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

wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,  

b) informuje Radę Pedagogiczną o realizacji planów pracy Szkoły,  

c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły. 

 

Rozdział 3 

Rada Pedagogiczna Szkoły 

§ 25 

1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest organem kolegialnym Szkoły, podejmującym uchwały w zakresie 

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły – przewodniczący rady oraz wszyscy nauczyciele Szkoły jako członkowie stali,  

b) Prezydium Rady Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego, jako członkowie niestali. 

3. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zapraszani przedstawiciele służb 

administracyjno-gospodarczych i ekonomicznych Szkoły oraz pracownicy służby zdrowia.  

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,  

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 

c) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu: nieobecności 

usprawiedliwionej lub nieobecności nieusprawiedliwionej na jego własną prośbę lub prośbę jego 

rodziców (prawnych opiekunów), 

d) podejmowanie uchwały uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, odnośnie jego jednorazowego 

promowania w ciągu całego cyklu kształcenia, jeżeli nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych albo 

dwóch zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (dotyczy uczniów począwszy 

od klas IV SP, uczniów gimnazjum i liceum), 

e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych Szkoły, 

f)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do innej Szkoły, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

i) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę, 

j) zatwierdzenie regulaminów, 

k) ustalenie, na wniosek nauczyciela, dla uczniów wybitnie uzdolnionych indywidualnego toku nauki w 

porozumieniu z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

l) zatwierdzanie szkolnego systemu badania osiągnięć, oraz szkolnego zestawu podręczników, 

m) w porozumieniu z Radą Rodziców uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego, 

n) uchwala statut szkoły i jego zmiany, 

o) w wyjątkowych przypadkach postanawia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły 

podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia lub na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

p) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

w celu doskonalenia pracy szkoły. 

q) wyrażanie zgody na zwiększenie liczby uczniów w klasach I – III ponad limit 25 osób , w trakcie roku 

szkolnego z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela. 

 

5. Do kompetencji opiniodawczych rady należy opiniowanie :  

a) organizacji pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projektu planu finansowego Szkoły,  
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c) wniosków  Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

d) przydziału  nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

e) programów nauczania wybranych przez nauczycieli tworzących Szkolny Zestaw Programów, przed 

zatwierdzeniem ich przez dyrektora, 

f) organizacji edukacyjnych zajęć dodatkowych na dany rok szkolny oraz zajęć wychowania do życia w 

rodzinie 

g) proponowanych przez Dyrektora zmian w terminarzu roku szkolnego - dni dodatkowo wolnych od 

zajęć dydaktyczno  

h) zaproponowanych przez Dyrektora  szczegółowych warunki realizacji projektu edukacyjnego oraz ich 

zmian 

6. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. Dyrektor Szkoły 

wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdził, że są one niezgodne z przepisami prawa. 

O fakcie wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący Szkołę. Decyzja organu 

prowadzącego Szkołę jest w tym względzie ostateczna.  

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

9. Rada Pedagogiczna (złożona z członków stałych) obraduje:  

a) na konferencjach,  

b) w powołanych przez siebie zespołach. 

10. Konferencje Rady Pedagogicznej mają charakter posiedzeń  

a) zwyczajnych,: klasyfikacyjnych,  

b) nadzwyczajnych, zwoływanych w sprawach pilnych przez Dyrektora Szkoły lub na wniosek co 

najmniej 1/3 członków rady. 

11. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności (zał. 1).  

 

Rozdział 4 

Rada Rodziców 

§ 26 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.  

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przeprowadzanych na pierwszym zebraniu 

rodziców, w każdym roku szkolnym. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania 

przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa Regulamin działalności Rady Rodziców (zał. 2).  

4. Regulamin, o którym mowa w ust.3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.  

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą 

Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.  

§ 27 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:  

a) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,  

b) w innych sprawach – właściwy organ Rady Rodziców określony Statutem lub Dyrektor 

§ 28 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.  

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:  

a) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,  

b) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,  

c) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie. 
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3. Przebieg obrad Zgromadzenia ogółu rodziców jest protokołowany, przy czym protokół winien zawierać:  

a) termin i miejsce Zgromadzenia,  

b) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, 

jeśli taka sytuacja miała miejsce,  

c) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,  

d) przyjęty porządek obrad,  

e) treść podjętych uchwał,  

f) podpisy prowadzącego i protokolanta. 

4. Rada Rodziców na plenarnym zebraniu wybiera spośród siebie:  

a) Zarząd Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,  

b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.  

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.  

§ 29 

1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności 

przynajmniej połowy uprawnionych. W przypadku rozwiązania Rady, uchwała podejmowana jest bezwzględną 

większością głosów. 

2. Jeżeli uchwały są sprzeczne z prawem lub rażąco naruszające interes Szkoły jako placówki szkoleniowej 

podlegają zawieszeniu decyzją Dyrektora Szkoły.  

§ 30 

1. Rada Rodziców ma prawo do rzetelnej informacji ze strony dyrekcji oraz nauczycieli na temat wszystkich 

spraw Szkoły.  

2. Członkowie Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a w szczególności w 

posiedzeniach, których przedmiotem będzie ocena pracy Szkoły.  

§ 31 

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły, a w szczególności:  

a) w sprawie utworzenia Rady Szkoły,  

b) w sprawach określonych w Statucie. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, 

obejmującego wszystkie treści działania o charakterze profilaktycznym, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,  

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora, 

e) opiniowanie w sprawie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalonych na na dany rok szkolny 

oraz organizację zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

f) opiniowanie zmian w terminarzu  roku szkolnego proponowanych przez Dyrektora dni dodatkowo 

wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

§ 32 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na 

wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). Fundusze gromadzone są na odrębnym 

koncie bankowym. 

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.  
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DZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organizacja działalności Szkoły 

 

§ 33 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym 

również pomoc materialna, szkoła przy współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami zapewnia 

następujące formy pomocy: uczniom zdolnym  

1.1. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych  

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język organizowany w ramach zajęć 

obowiązkowych zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  

b) zajęcia dla których nie ustalono podstawy programowej a których program został włączony do 

Szkolnego Zestawu Programów  

1.2 Udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistycznych, organizowane w ramach  pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

1.3. Uczestnictwo w zajęciach rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

1.4  Udział w zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 

1. 5 Umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauczania uczniom w normie wiekowej,  

1.6  Możliwość ubiegania się ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej o 

stypendium socjalne (Regulamin przyznawania stypendium - zał. 3),  

1.7  Indywidualizację procesu nauczania uczniów z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi na podstawie 

orzecznictwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, poprzez opracowanie indywidualnego programu 

edukacyjno - terapeutycznego 

1.8 Dofinansowanie dożywiania dzieci, pomoc socjalna, w tym stypendia socjalne i zasiłek szkolny 

2. Szczegółowe zasady organizacji i planowania działalności Szkoły określają Statuty poszczególnych typów 

Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

3. Szkoła udziela wsparcia uczniom zdolnym poprzez  m. i. n. stypendia motywacyjne  

4.  Z tytułu  udostępniania rodzicom  gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania , wychowania 

oraz opieki , dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców (prawnych opiekunów) opłaty, bęz względu 

na postać przekazywania tych informacji. 

5. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie rozporządzeń wydanych prze Ministra właściwego do spraw 

oświaty, który corocznie określa zasady, warunki, terminy, tryb przeprowadzania rekrutacji do szkół 

6. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej jest przyjmowany decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie kopii 

arkusza ocen poświadczonego za zgodność z oryginałem lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania 

7. Uczeń przechodzący ze szkoły niepublicznej może być przyjęty na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

8. Osoby nie będące obywatelami polskimi  korzystają z nauki i opieki przedszkolnej na warunkach dotyczących 

obywateli polskich. 

Rozdział 2 

Świetlica szkolna 

 

§ 34 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.  

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do 

Szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole , a także inni uczniowie za zgodą nauczyciela świetlicy.  

§ 35 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych – na jednego nauczyciela przypada do 25 

uczniów.  
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2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, od godziny 6.30 do 16.00, z wyłączeniem czasu, gdy 

odbywają się zajęcia dydaktyczne we wszystkich klasach. 

§ 36 

1. Pracownikami świetlicy Szkoły są nauczyciele – wychowawcy.  

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.  

§ 37 

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy (zał. 4).  

§ 38 

Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej 

pracy umysłowej.  

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia.  

3. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.  

4. Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.  

5. Dbałość o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości.  

6. Wdrażanie uczniom odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.  

7. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.  

8. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków oraz placówkami upowszechniania kultury.  

§ 39 

Planowanie i organizacja zajęć w świetlicy: 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 

Szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć. Treść tych planów wyznaczają cele wychowawcze i potrzeby dzieci. 

2. Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni nauki szkolnej określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

§ 40 

Formy pracy świetlicowej: 

1. Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe ucznia.  

2. Zajęcia praktyczno – techniczne. Prowadzenie gazetki ściennej w świetlicy.  

3. Zajęcia artystyczne. Organizacja stałych wystaw.  

4. Elementy wychowania fizycznego i sportu. Gry i zabawy ruchowe.  

§ 41 

Prawa i obowiązki wychowanków: 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, których kwalifikuje do tego sytuacja 

rodzinna.  

2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje nauczyciel wychowawca w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły.  

3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów 

prawnych) dziecka, wychowawcy, pedagoga.  
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§ 42 

Dokumentacja: 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, tygodniowy rozkład zajęć.  

2. Dziennik zajęć.  

3. Listy i karty zgłoszeń uczniów do świetlicy.  

§ 43 

1. (skreślony) 

2. (skreślony) 

Rozdział 3 

Biblioteka szkolna 

 

§ 44 

1. Postanowienia ogólne 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, w miarę 

możliwości popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

§ 45 

1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: 

a) uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach 

pracy biblioteki i czytelni, 

b) inne osoby na podstawie dowodu tożsamości. 

2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

§ 46 

1. Funkcje i zadania biblioteki. 

Biblioteka szkolna  

a) pracuje zgodnie z opracowanym regulaminem biblioteki szkolnej                                                                                                                

b) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

c) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą, 

d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji 

e) stanowi ośrodek informacji o dokumentach gromadzonych w szkole, 

f) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach    

z uczniami, 

g) wspiera działalność w zakresie pomocy uczniom zdolnym i słabym, 

h) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

i) stanowi Centrum Informacji Multimedialnej, 

j) współpracuje z nauczycielami, rodzicami, bibliotekami pedagogicznymi, publicznymi, 

wydawnictwami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi działalność bibliotek 

szkolnych. 

2.  Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 
2.1. Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji,                                                 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) zakup książek zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym uczniów, 

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale 

wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów w formie zajęć grupowych oraz przez pracę 

indywidualną z uczniem, 

f) rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 
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g) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów poprzez: 

- konkursy czytelnicze, 

- wystawy książek, 

- gazetki tematyczne, 

- spotkania autorskie, 

- zajęcia czytelnicze, 

h) umożliwienie osiągania sukcesów w procesie uczenia się: 

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

- udostępnianie uczniom zbiorów w czytelni oraz pomoc im w odrabianiu lekcji, 

                           - indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 

i) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru kultury: 

- organizowanie wycieczek do innych bibliotek oraz instytucji kulturalno-oświatowych (udział uczniów 

w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich), 

- współorganizowanie wyjazdów do teatru, kina, 

j) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa: 

- konkursy, 

- wystawy, 

- apele, 

- zajęcia czytelnicze, 

- lekcje biblioteczne, 

k) inspirowanie pracy łączników z biblioteką, 

l) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom i wychowawcom, związanych                

z książką i innymi źródłami informacji, 

m) informowanie nauczycieli, wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

n) tworzenie warunków do posługiwania się technologią informacyjną, 

o) umożliwienie uczniom dostępu do Internetu. 

p) współpraca z rodzicami: 

- informowanie o stanie czytelnictwa dzieci (wywiadówki, rozmowy indywidualne), 

- udostępnianie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, 

- propagowanie  konkursów czytelniczych poprzez rozmowy indywidualne oraz umieszczanie 

informacji na gazetkach bibliotecznych, 

- informowanie  o nowościach czytelniczych  poprzez wystawki, gazetki i rozmowy indywidualne, 

- rozmowy zachęcające do wspólnego czytania z dziećmi w domu 

- poradnictwo  w doborze odpowiedniej literatury. 

2.2. Prace organizacyjno-techniczne: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) gromadzenie i ewidencja podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych                                                                           

z dotacji celowej, 

c) ewidencja i opracowywanie zbiorów, 

d) selekcja zbiorów, 

e) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne), 

f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka 

czytelnictwa dzienna, miesięczna, półroczna i roczna), 

g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

h) Inne obowiązki i uprawnienia: 

i) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

j) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

k) współpraca z innymi bibliotekami, 

l) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

m) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych (projekty, granty). 

§ 47 

1. Organizacja biblioteki. 

W skład biblioteki wchodzą: 

a) wypożyczalnia, 

b) czytelnia.  

2. Czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, 

b) godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły, 
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c) czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć, co umożliwia dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu. 

3. Finansowanie wydatków: 

a) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, 

b) biblioteka może otrzymać dotacje na swoją działalność od Rady Rodziców lub innych źródeł, 

c) biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe zgodnie z obowiązującym prawem. 

§ 48 

 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki osób korzystających 

z biblioteki określa Regulamin biblioteki, (zał.5).  

2. Zasady udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń z dotacji celowej określa Regulamin 

wypożyczeń. (zał. 5a). 

 

 

DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 49 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, 

zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie 

kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, warunki ich pracy określają odrębne przepisy 

Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.  

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz ich wynagradzania określają odrębne przepisy.  

 

Rozdział 2 

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne 

 

§ 50 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania 

się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.  

2. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów, podmiotowym 

i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma 

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga 

szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.  

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia 

o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

5. Zadaniem nauczyciela jest również realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów wymiarze zgodnie z art. 42. K, rozliczanych w okresach półrocznych. 
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6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej uczniów w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej SP. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzanie diagnozy edukacyjnej uczniów pod kątem opanowania 

umiejętność z podstawy programowej po  klasie I  i III SP oraz organizacji sprawdzianów, egzaminów i matur 

próbnych, 

8. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 

§ 51 

1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:  

a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,  

b) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę 

oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:  

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:  

 realizację obowiązujących programów nauczania,  

 stosowanie właściwych metod nauczania,  

 systematyczne przygotowanie do zajęć,  

 pełne wykorzystywanie czasu pracy przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

 właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej, 

 dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

 wspieranie rozwoju psycho-fizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

 udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane potrzeby uczniów. 

§ 52 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.  

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach określonych 

w art. 43 ust. 3 Ustawy.  

§ 53 

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz 

podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:  

a) pracę własną,  

b) udział w pracach zespołu przedmiotowego,  

c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 

§ 54 

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne 

przepisy.  

§ 55 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.  

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu, który 

odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną 

działalność zgodną z tym programem.  

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu 

pracy Szkoły.  

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  
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a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania,  

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć 

edukacyjnych,  

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli,  

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a 

także w uzupełnianiu ich wyposażenia,  

e) wspólne opiniowanie przygotowywanych autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania. 

Rozdział 3 

Zakres zadań wychowawcy 

 

§ 56 

1. W szkole tworzy się Zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora Szkoły, opracowujący projekt programu 

wychowawczego Szkoły i jego zmian, aktualizujący prawidłowość ustalania ocen zachowania przez 

wychowawców klas, analizujący sytuację wychowawczą Szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do 

Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą:  

a) Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący, 

b) logopeda szkolny,  

c) pedagog szkolny,  

d) wychowawcy i inni nauczyciele zaakceptowani przez Radę Pedagogiczną Szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań do 

wychowawczych zapisów Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w tym 

zakresie.  

3. Zespół wychowawczy dwukrotnie w ciągu roku przedstawia, Radzie Pedagogicznej efekty działań 

wychowawczych  

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:  

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do 

życia w rodzinie i społeczeństwie,  

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

 planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski,  

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

c) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, . 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu 

napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,  

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  

 współdziałania z rodzicami, zwłaszcza udzielanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,  

 włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 
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f) współpracuje z pedagogiem szkolnym, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

g) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

6. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 5 pkt f niniejszego paragrafu, 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.  

§ 57 

1. Realizując zadania wymienione w § 56 ust. 5 pkt e niniejszego Statutu wychowawca w szczególności spotyka 

się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.  

2. O terminie planowanego zebrania wychowawca klasy informuje Dyrektora  

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co 

najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej odbycia.  

4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.  

5. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci określa 

wewnątrzszkolny system oceniania. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.  

§ 58 

Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1. W wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora 

Szkoły.  

2. Na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy.  

3. W wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi lub w sytuacji 

koniecznych zmian organizacyjnych.  

§ 59 

1. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę.  

§ 60 

1. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

 

Rozdział 4 

Zakres zadań pedagoga szkolnego 

 

§ 61 

1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny do obowiązków którego należy w szczególności: 

 

a) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej,  

b) koordynacja udzielanej pomocy materialnej,  

c) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,  

d) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,  

e) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły,  
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f) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,  

g) ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie 

wychowania,  

h) prowadzenie profilaktyki wychowawczej i okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole,  

i) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu 

własnych dzieci,  

j) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającym 

trudności wychowawcze,  

k) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

l) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,  

m) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie, z organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Policją i innymi podmiotami, 

n) przydział uczniów do grup korekcyjno – kompensacyjnych, 

o) udział w pracach komisji rekrutacyjnych. 

2. Dokumentacja pracy pedagoga: 

a) pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora, 

b) pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy podczas posiedzenia 

Rady Pedagogicznej,  

c) pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

§ 62 

1. Pedagog szkolny przy współpracy wychowawców klasowych oraz nauczycieli przedmiotu „przedsiębiorczość” i 

„wos” zajmuje się organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

2. Pedagog szkolny opracowuje Szkolny Program Doradztwa Zawodowego, który zatwierdzany jest do realizacji 

przez Radę Pedagogiczną. (Szkolny Program Doradztwa Zawodowego zał. 6). 

3. Realizując zadania wynikające ze Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, pedagog przy współpracy z 

nauczycielami przygotowuje młodzież do trafnego wyboru zawodu i kierunku kształcenia poprzez następujące 

działania: 

a) systematycznie diagnozują zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego 

kształcenia, 

b) gromadzą, aktualizują i udostępniają informacje edukacyjne i zawodowe, właściwe dla danego poziomu 

kształcenia,  

c) przeprowadzają indywidualne konsultacje i rozmowy mające na celu wskazywanie osobom 

zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na interesujące ich tematy,  

d) prowadzą zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery, 

e) umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

f) współpracują z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (Poradnia 

PP-P, Powiatowy Urząd Pracy). 

4. Pedagog szkolny zajmuje się organizacją współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez: 

a) organizowanie grupowych zajęć dla młodzieży prowadzonych przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

b) kierowanie ucznia na badania diagnostyczne celem rozpoznania przyczyn trudności i niepowodzeń 

szkolnych, 

c) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez pracownika Poradni, 

w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju, 

e) organizowanie szkoleń i zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, 

f) wspieranie w realizacji działań doradczych prowadzonych na terenie szkoły, dotyczących wyboru szkoły i 

kierunku dalszego kształcenia, 

g) organizowanie konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży, 

h) pomoc w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

5. Badania diagnostyczne ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innej instytucji świadczącej 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc mogą być przeprowadzone na wniosek rodziców, pedagoga lub 

wychowawcy klasowego. 

6. Dokumentację do badań przygotowuje i dostarcza do instytucji pedagog szkolny. Uczeń w obecności jednego z 

rodziców lub prawnych opiekunów w wyznaczonym przez instytucję terminie zgłasza się na badania. 
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Rozdział 5 

Zakres obowiązków logopedy szkolnego 

 

§ 63 

1. Do zadań logopedy należy: 

a) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia mowy uczniów, 

b) diagnozowanie logopedyczne – oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 

logopedycznej, 

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach liczących nie więcej niż 4 osoby, 

d) organizowanie i prowadzenie, w zależności od potrzeb, różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

e) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego Szkoły. 

2. Dokumentację pracy logopedy stanowią: 

a) dziennik zajęć terapii logopedycznej, 

b) indywidualne karty badania mowy. 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 64 

1. Statuty poszczególnych typów Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących regulują: 

a) (uchylony) 

b) prawa i obowiązki uczniów, 

c) nagrody i kary, 

d) zasady i metody oceniania uczniów w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

e) akcje sprawdzające i diagnozujące: terminy, przebieg i metody przeprowadzania, 

f) zasady promocji uczniów, 

g) terminy i przebieg egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających. 

h) zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

 

DZIAŁ VII  

TRADYCJA SZKOŁY 

 

§ 65  

1. Szkoła posiada sztandar, który wprowadza się na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze 

historyczno-patriotycznym. Sztandar (flagę państwową) wprowadza poczet sztandarowy (flagowy) złożony z 

trójki uczniów – chłopca i dwóch dziewcząt – ubranych w strój odpowiedni do rangi uroczystości (biała koszula 

lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie lub spódnica oraz biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki).  

2. Skład pocztu sztandarowego (flagowego) zatwierdza Rada Pedagogiczna. Uczniowie wybrani do pocztu 

sztandarowego powinni wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.  
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§ 66  

1. Dyrekcja, grono nauczycielskie i uczniowie Szkoły poczytują sobie za honor kultywowanie i wzbogacanie 

szkolnej tradycji.  

2. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:  

a) uroczyste obchodzenie w świąt ustalonych ceremoniałem szkolnym: rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego, ślubowania uczniów klas pierwszych, Święta Niepodległości, pierwszego dnia wiosny, 

Święta Ziemi, Konstytucji 3 Maja oraz innych świąt państwowych i szkolnych,  

b) wydawanie gazetki szkolnej,  

c) prowadzenie kronik szkolnych. 

DZIAŁVIII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 67 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia .  

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.  

 

§ 68 

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.  

 

§ 69 

1. Statut wchodzi w życie w dniu: 08.02.2017 r. 

 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 


