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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO  

W WYDMINACH 

z dnia 29 listopad 2019 r.  

I. Postanowienia ogólne: 

1. Przepisy definiujące.  

2. Nazwa szkoły i inne informacje o szkole. 

II. Cele i zadania szkoły:  

1. Cele i zadania szkoły.   

2. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,  

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

4. Indywidualne nauczanie. 

5. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 

III. Organy szkoły i ich kompetencje: 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Dyrektor szkoły i inne stanowiska kierownicze.  

3. Rada Pedagogiczna. 

4. Rada Rodziców. 

5. Samorząd Uczniowski. 

6. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów 

między nimi.  

IV. Organizacja szkoły: 

1. Organizacja pracy szkoły. 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.  

3. Biblioteka szkolna. 

4. Wolontariat. 

5. Innowacje.  

6. Świetlica szkolna. 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

1. Nauczyciele. 

2. Pedagog szkolny i doradca zawodowy. 

3. Wychowawcy.  

4. Logopeda szkolny. 

5. Bibliotekarz. 

6. Pracownicy niepedagogiczni. 

VI. Uczniowie szkoły:  

1. Prawa i obowiązki uczniów. 

2. Nagrody i kary. 

3. Formy opieki i pomocy uczniom. 

4. Organizacja opieki zdrowotnej i profilaktyki.  

VII. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.  

   1.Przepisy ogólne. 

VIII. Ceremoniał szkolny: 
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   1. Symbole szkoły. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Przepisy ogólne. 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

 Przepisy definiujące 

 

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Wydminach wraz z oddziałami przedszkolnymi, wchodzącą                   

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach; 

2) Obwodach – należy przez to rozumieć obwód Szkoły Podstawowej im. Feliksa 

Nowowiejskiego, w skład którego wchodzą: Berkowo, Biała Giżycka, Cybulki, 

Dudka, Ernstowo, Franciszkowo, Gawliki Małe, Gębałki, Grodkowo, Hejbuty, 

Krzywe, Malinka, Mazuchówka, Okrągłe, Pamry, Pańska Wola, Radzie, Siedliska, 

Siemionki, Sucholaski, Talki, Wężówka, Wydminy, Zelki; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Wydminach wraz z oddziałami przedszkolnymi, 

5) Organach – należy przez to rozumieć Organa działające w Szkole (Samorząd 

Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Dyrektor); 

6) Uczniach, wychowankach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów, 

wychowanków Szkoły oraz ich rodziców i opiekunów prawnych; 

7) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Szkoły; 

9)    Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć 

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie; 

8) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego - w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora                     

w prawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty; 

9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wydminy,                        

która odpowiada za działalność Szkoły, a w szczególności za zapewnienie 

warunków jej działania, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych, zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej 

i finansowej,  wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt, 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku                       

do Dyrektora szkoły; 

10) Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne,                  

4-5-latków, 6-latków organizowane przy Szkole; 

11) ZSO – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 
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Rozdział 2 

Nazwa szkoły oraz informacje ogólne 

§ 2. 1. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach jest publiczną 

szkołą podstawową. 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.   

3. Ustalona nazwa: Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydmi-

nach wraz z oddziałami przedszkolnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Wydminach używana jest w brzmieniu skróconym - Szkoła Podstawowa im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Wydminach. 

4. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Samorządowe Liceum 

Ogólnokształcące, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.  

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

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wydminy, której siedziba znajduje 

się pod adresem 11-510 Wydminy, Plac Rynek 1/1. 

7.  Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi: 

1) oddział przedszkolny: 

a) 6 – latki – 1 rok, 

b) 5 – latki – 2 lata; 

2) szkoła podstawowa: 

a) I etap: edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III) – 3 lata, 

b) II etap: klasy IV-VIII – 5 lat. 

 8. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia 

podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

     9. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach używa pieczęci, 

tablic i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 

       § 3.1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 

     3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

          2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne, których celem jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – 

uczenia się, którego efektem będzie osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na 

pierwszym etapie nauki. Szczegółowe informacje, dotyczące funkcjonowania 

oddziałów przedszkolnych, znajdują się w Regulaminie organizacyjnym oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach, który stanowi odrębny dokument. 

         3.  Celem wychowania przedszkolnego jest: 
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1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień  

oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w życiu codziennym  

i edukacji szkolnej; 

2) budowanie systemu wartości opartego na właściwym rozumieniu dobra i zła; 

3) kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w relacjach z innymi dziećmi  

i dorosłymi; 

5) stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie psychofizyczne dzieci; 

7) budowanie adekwatnie do możliwości percepcyjnych dzieci wiedzy  

o otaczającym świecie; 

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy 

patriotycznej; 

9) zapewnienie lepszych szans w edukacji szkolnej. 

4. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest: 

1) zapewnienie warunków do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wynikającej w szczególności z niepełnosprawności, zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, ryzyka dysleksji, zaburzeń komunikacji językowej i innych deficytów 

rozwojowych; 

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do edukacji 

szkolnej; 

3) tworzenie warunków do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 

5. Szkoła realizuje cele i zadania oraz kształtuje umiejętności niezbędne           

do zdobycia świadectwa ukończenia szkoły: 

1) podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

2) zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju i rozwoju jego 

aktywności; 

3) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

4) tworzy warunki do podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego; 

5) kształtuje postawę poszanowania dziedzictwa kulturowego, otwartości na wyzwa-

nia współczesnego świata oraz innowacyjności; 

6) umożliwia realizację działań sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym i kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów. 

6. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

1)  wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

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

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  
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2)  wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej  i etnicznej;  

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

innych osób;  

4)  rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsię-

biorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6)  ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7)  rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8)  wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

I rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umie-

jętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom; 

14)  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, wychowanie 

uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

15) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

16) edukacja zdrowotna - kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne            

i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu 

przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyk; 

17) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych 

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

18) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 7. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.  

       8. Szkoła zapewnia uczniom rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny – 

odpowiednio do potrzeb psychofizycznych, a także udział uczniów w działaniach 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kształtowaniu postaw 

prospołecznych. 

        9. Szkoła kształtuje poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej 

oraz wyznaniowej, respektując przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające 

z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowego Paktu Praw 
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Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji                      

o Prawach Dziecka. 

        10. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, 

które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. 

 11. Szkoła umożliwia uczniom realizację prawa do nauki oraz kontroluje 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

 12. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, 

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia stosownie                  

do jego potrzeb i możliwości. 

 13. Szkoła, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, realizuje zadania z zakresu 

dydaktyki, zapewniając uczniom: 

1) kształtowanie kompetencji językowych uczniów umożliwiające poprawne                      

i zrozumiałe porozumiewanie się (pisanie i czytanie ze zrozumieniem) w języku 

polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie pozwalającym 

kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia; 

3) rozwój intelektualny pozwalający na samodzielne myślenie i wysuwanie wniosków 

oraz rozumowe opanowywanie przekazywanych treści przedmiotowych;  

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych), funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.; 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz umiejętności 

potrzebnych do rozwiązywania problemów; 

6) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów; 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej i podejmowanie działań związanych             

z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi. 

9) rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozbudzanie zamiłowanie do czytania 

oraz podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej 

uczniów; 

10) przygotowanie do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego; 

11) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także do wyszukiwania i korzystania z informacji                

oraz do odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów Internetu; 

12) nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca                    

w grupie. 

 14. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucie przywiązania do historii                   

i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

 15. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej  poprzez organizację nauki religii rzymsko-katolickiej, greko-

katolickiej i ewangelickiej oraz naukę języka mniejszości narodowej (język ukraiński): 
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1) dzieci na religię i etykę uczęszczają od momentu podjęcia przez nie nauki w szkole 

na podstawie pisemnego wyrażenia woli uczestniczenia w wybranych zajęciach, 

chyba że ich rodzic/prawny opiekun w formie pisemnej przedstawi dyrektorowi 

rezygnację z udziału w szkolnej nauce religii. 

2) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może 

być powodem do dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

    16. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w oparciu o zatwierdzone programy 

nauczania oraz podręczniki, uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego w szkole podstawowej, a oddział przedszkolny wspomaga rodzinę 

w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do edukacji szkolnej realizując program 

wychowania przedszkolnego: 

1) w szkole realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, na podstawie 

programów wychowania lub nauczania dostosowanych do wieku i możliwości uczniów; 

2) opracowane lub wybrane przez nauczyciela programy nauczania po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczna i przyjęciu przez dyrektora tworzą Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania. Procedury nie stosuje się do indywidualnych programów 

opracowanych dla uczniów oraz indywidualnych programów nauki opracowanych            

dla uczniów. 

3) dyrektor szkoły zarządzeniem podaje do wiadomości szkolny zestaw programów 

nauczania dopuszczonych do użytku w szkole. 

               17. Wybrane przez nauczyciela podręczniki tworzą Szkolny Zestaw Podręczników. 

   18. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, nauczyciele i rodzice/prawni 

opiekunowie współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.                        

Formy współpracy: 

1) spotkania rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami, dyrektorem;  

3) kontakty telefoniczne;  

4) działalność Rady Rodziców. 

   19. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:  

1) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie i przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie                 

oraz w Statucie, przy uwzględnieniu wieku ucznia i warunków jakimi dysponuje szkoła; 

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;  

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);  

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;  

6) kształtuje szacunek do pracy poprzez dobrze z Organizowaną pracę na rzecz szkoły            

i środowiska; 

7) wdraża do dyscypliny i punktualności; 

8) kształtuje postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowanie inicjatyw oraz praca zespołowa; 
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9) kształtuje postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

10) podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

20. Szkoła opracowuje i wdraża program wychowawczo - profilaktyczny w celu 

oddziaływania wychowawczego, kształtowania postawy patriotycznej, realizacji zadań                 

w zakresie promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz unikania zagrożeń społecznych 

takich jak: alkoholizm, narkomania, zorganizowana przestępczość i innych.  

21. Program profilaktyczno – wychowawczy opracowuje się na podstawie corocznych 

analiz czynników ryzyka i czynników chroniących. 

         22. Szkoła udziela pomocy i wsparcia uczniom, którym jest ona potrzebna z przyczyn 

losowych, rodzinnych lub rozwojowych oraz zaspokaja ich potrzeby w zależności                        

od możliwości wychowawczych i materialnych:  

1) szkoła udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym; 

2) podręczniki uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem wypożyczeń podręczników oraz materiałów edukacyjnych, stanowiącym 

odrębny dokument.                  

3) w zależności od potrzeb i warunków lokalowych szkoła umożliwia uczniom pozostawienie 

części podręczników i przyborów szkolnych na terenie szkoły w wyznaczonych szafkach, 

szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych, który 

stanowi odrębny dokument; 

4) szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej określa Regulamin przyznawania 

pomocy materialnej, który stanowi odrębny dokument. 

23. Zadania opiekuńcze Szkoły uzależnione są od wieku ucznia, potrzeb 

środowiskowych i obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

polegają na:  

1) przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad uczniami i potrzebującymi. 

2. Zakres realizacji zadań opiekuńczych Szkoły uzależniony jest od wieku ucznia, 

potrzeb środowiskowych i obowiązujących w szkole przepisów BHP. W związku, z czym:  

1) nauczyciel jest obowiązany przebywać z młodzieżą i dziećmi w czasie zajęć obowią-

zkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć aż do ich 

zakończenia;  

2) po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie porządku w miejscu 

pracy i nauki;  

3) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach, boisku i sto-

łówce szkolnej według ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących 

zastępstwo płatne  i nieodpłatne; 

4) w przypadku nagłego zachorowania/zasłabnięcia ucznia nauczyciel powinien udzielić 

pierwszej pomocy, wezwać pomoc lekarską oraz zawiadomić rodziców; 

5) w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia wcześniej z zajęć z innych przyczyn                

niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o wcześniejszą pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców 

lub opiekunów prawnych; w tym przypadku rodzic/prawny opiekun lub uprawniona osoba 

dorosła odbiera osobiście dziecko ze szkoły; 
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6) organizując wycieczkę nauczyciel winien omówić zasady bezpieczeństwa i higieny. 

Wycieczka winna rozpocząć się i zakończyć zbiórką przed szkołą. Uczniowie,                          

którzy nie uczestniczą  w wycieczce, są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. 

Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w danej klasie; 

7) w oddziale przedszkolnym uczniowie przebywają pod stałą opieką nauczycieli; 

8) w okresie przygotowawczym, trwającym 1 miesiąc, nauczyciele klas pierwszych szkoły 

podstawowej  przebywają w czasie przerw z uczniami w klasie i poza nią; 

9) w klasach I - III uczniowie w czasie przerw przebywają poza klasa pod opieką nauczycieli 

pełniących dyżur; 

10) dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I do ukończenia 7 lat są 

obowiązkowo przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów; 

11) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dyrektora inne 

osoby dorosłe, w szczególności rodzice/opiekunowie prawni.  

 24. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych:  

1) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych nie mogą być samodzielnymi 

uczestnikami ruchu drogowego pieszych. W trosce o ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły           

i ze szkoły powinny pozostawać pod opieką rodziców/prawnych opiekunów                                 

lub upoważnionych przez nich osób zdolnych do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa; 

2) zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły określa Procedura 

przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego, która stanowi odrębny 

dokument; 

3) upoważnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze szkoły 

dokonują wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej parafując je czytelnym 

podpisem; 

4) upoważnienia są przekazywane wychowawcy oddziału, jako dokument upoważniający  

do przekazania dziecka pod opiekę wskazanej w nim osobie; 

5) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

25. Uczniowie zwolnieni decyzją dyrektora z zajęć szkolnych: wychowania fizycznego, 

religii, wychowania do życia w rodzinie: 

1) przebywają podczas trwania tych zajęć pod opieką nauczyciela świetlicy/biblioteki 

szkolnej, według wcześniejszych ustaleń; 

2) na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna uczeń może być zwolniony do domu, 

jeżeli jest to ostatnia lub pierwsza godzina lekcyjna. 

26. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych          

na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

w tej opinii. 

27. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

28. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
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klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

29. Uczniowi z zaburzeniami rozwojowymi dyrektor, na wniosek rodzica/prawnego 

opiekuna lub wychowawcy, może przydzielić stałego opiekuna. Dyrektor wyznacza opiekuna 

spośród nauczycieli, określając zakres jego obowiązków. 

30. Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchowa, z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w klasach 1 – 4 a w uzasadnionych przypadkach w klasach 5 i 6, zatrudnia się  

nauczyciela współorganizującego kształcenie. 

 31. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikacja w  miarę potrzeb. 

32. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany             

przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

33. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, w miarę 

możliwości organizacyjnych szkoły, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece 

wychowawczej przez okres nauki w danym typie szkoły.  

34. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

35. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły. 

36. Zadania wychowawcy w zakresie opieki, wychowania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej określają postanowienia Statutu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

37. Na zasadach określonych Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących                            

w Wydminach  rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą przy 

realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i profilaktycznych.  

 

Rozdział 2 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

  § 4. Szczegóły dotyczące organizacji i świadczenie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 5. Szczegóły dotyczące organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 4 

Indywidualne nauczanie 

 

  § 6. Szczegóły dotyczące indywidualnego nauczania określa Statut Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących w Wydminach. 

Rozdział 5 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

§ 7. Szczegóły dotyczące indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu 

nauki określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 8.1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada rodziców; 

4) Samorząd uczniowski. 

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, 

współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor szkoły i inne stanowiska kierownicze  

 

§ 9.1. 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, a także prawnych określają odrębne przepisy. 

  2. Organa, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie 

w zakresie i na zasadach określonych w Prawie Oświatowym. 

  3. Szkołą kieruje dyrektor będący zarazem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Wydminach.  

  4. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Statut Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących   w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Rada pedagogiczna  

 

  § 10.1. Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada pedagogiczna, którą tworzą 

wszyscy nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

  2.Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady pedagogicznej, jej kompetencje 

stanowiące i opiniodawcze reguluje Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydmi-
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nach oraz Regulamin Rady Pedagogicznej.  

Rozdział 4 

Rada rodziców 

 

§ 11.1. Społecznymi organami Liceum jest Rada rodziców, będąca reprezentacją 

rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady rodziców oraz jej kompe-

tencje reguluje Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz Regulamin 

Rady Rodziców. 

 

Rozdział 5 

Samorząd uczniowski  

 

§ 12.1. W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd uczniowski,                     

który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. 

 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 13.1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.  

2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia                            

i wzajemnego poszanowania. 

3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem 

zainteresowane strony zgłaszają dyrektorowi, który podejmuje decyzje zmierzające                       

do usunięcia przyczyn konfliktu. 

4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać 

Rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą rodziców i Samorządem uczniowskim. 

5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły                      

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania 

przedstawicieli w/w organów. 

6. Rodzice/prawni opiekunowi i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych młodzieży. 

7. Formy współdziałania: 

1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami/ 

prawni opiekunowie dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi, klasy; 

2) zapewnienie rodzicom/prawnym opiekunom możliwości indywidualnego kontaktu                      

z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami; 

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów               

w nauce, a także przyczyn trudności w nauce; 
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4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.  

8. W ramach współpracy rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) udzielania pomocy materialnej; 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów. 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 14. Główne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły znajdują się w Statucie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.  

 

Rozdział 2 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

 

§ 15. 1. Cele ogólne doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe prowadzone                

w  szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych ma na celu wspieranie dzieci i uczniów 

w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania 

do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania 

świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów. 

 2. Doradzwo zawodowe w szkole jest realizowane w poniższych formach: 

1) w formie preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych; 

2) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej; 

3) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. 

     3. Preorientację zawodową w oddziale przedszkonym stanowi ogół działań 

wychowwczych realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego, 

podejmowanych przez wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci                 

w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.  

4. Celem preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym jest wstępne zapoznanie 

wychowanków z wybranymi zawodami najbliższemu ich otoczeniu oraz kształtowanie 

postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań                         

i uzdolnień.  

5. Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań  

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów 

klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, 

poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat 
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zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań                                         

i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach 

wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych 

w planie organizacyjnym szkoły. 

6. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające        

na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych  

w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych                           

oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje 

zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

7. Formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania 

spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany 

rok szkolny. Doradztwa zawodowe realizowane jest : 

1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin 

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego;  

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) na zajęciach przedmiotowych; 

4) na lekcjach z wychowawcą. 

8. Cele szczegółowe doradztwa zawodowego:  

1) preorientacja zawodowa w oddziale przedszkolnym ma na celu: 

a) kształtowanie proaktywnych postaw wychowanków wobec pracy i edukacji                       

ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej, 

b) samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, 

doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy, 

c) szacunku do pracy innych, 

d) umiejętności współdziałania. 

    9. Cele szczegółowe preorientacji zawodowej: 

1) poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych                    

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, wiedzy, umiejętności  

i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia; 

2) poznawanie świata zawodów i rynku pracy poprzez poznawanie zawodów, wyszukiwanie 

oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy; 

3) poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie; 

4)  planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

    10. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu: 

1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka; 

2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać; 

3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości; 

4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu; 

5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia; 

6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 
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11. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu: 

1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji; 

2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu; 

3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 

4) wdrażanie uczniów do samopoznania; 

5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów; 

6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie; 

9) poznanie możliwych form zatrudnienia; 

10) poznanie lokalnego rynku pracy; 

11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

12) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych; 

13) poznawanie różnych zawodów; 

14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Organizacja doradztwa zawodowego  w szkole/oddziale przedszkolnym: 

1) za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor; 

2) w szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

 a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane                

z realizacją doradztwa zawodowego;  

 b) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII 

szkoły podstawowej; 

 c) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego 

oraz koordynacja jego realizacji; 

 d) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów                    

lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w tym programie; 

 e) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,            

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

 f) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

 g) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań           

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                            

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 i) wspieranie rodziców/ prawnych opiekunów w działaniach doradczych, 

udostępnianie informacji i materiałów do pracy z własnym dzieckiem; 

 j) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych; 
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 k) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowa-

niu kariery zawodowej; 

 l) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

 ł) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji               

oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

 m) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy 

Ochotniczego Hufca Pracy, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze                    

i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.; 

 n) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej – gromadzenie i aktuali-

zowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych; 

 o) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjo-

nalności systemu doradztwa zawodwoego w szkole. 

13.  W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania: 

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami/ prawnymi opiekunami; 

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej 

podczas godzin wychowawczych; 

3) spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami służące przygotowaniu ich do wspierania 

dzieci w projektowaniu przyszłej kariery zawodowej; 

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach; 

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery; 

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień  i zainteresowań;   

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych; 

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi                       

i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów; 

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań; 

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom 

pracującym w szkole; 

11) badanie losów absolwentów szkoły. 

14. Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności. Działania z zakresu 

doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarzy; 

5) doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum 

informacji zawodowej); 



17 

 

7) rodziców/prawnych opiekunów lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty 

dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

 15. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie 

oraz ich rodzice/prawni opiekunowie . 

16. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu 

pracy na każdy rok szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi 

edukacyjno-zawodowej; 

2) w klasach I-VI:   

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych 

celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów 

radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy, 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz 

uczniów; 

3) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących 

samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych 

stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy             

z wyborem szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej, tj. pogłębianie 

informacji o zawodach, zapoznanie ze strukturą i ofertą szkolnictwa ponad-

podstawowego; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, 

intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne. 

j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

17. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są: 

1)pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

2)pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

3)pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego; 

4)pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP; 

5)organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji; 

6)przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych; 

7)rodzice/prawni opiekunowie; 
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8)inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy 

zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), 

9)absolwenci szkoły. 

         18. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji 

doradztwa zawodowego. Są to, m.in.: 

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

2) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrz-

szkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny; 

 3) szkolny doradca zawodowy; 

 4) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych; 

 5) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, 

scenariusze, plakaty, broszury, publikacje; 

6) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty 

edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp. 

7) zasoby internetowe, w tym zasoby Ośrodka Rozwoju Edukacji; 

8) informacje o losach absolwentów; 

9) programy komputerowe; 

10) informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły. 

 

Rozdział 3  

Biblioteka szkolna 

 

§ 16.1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest 

interdyscyplinarną pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                          

i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej                

wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza, zasady korzystania z biblioteki                       

oraz godziny pracy biblioteki opisany jest szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

Rozdział 4 

Wolontariat 

 

§ 17.  Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji idei wolontariatu określone 

są w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 5 

Innowacje 

 

§ 18.  Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji innowacji określone są w 

Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 6 

Świetlica szkolna 
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§ 19.  Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji świetlicy szkolnej określone 

są w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ V 

PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 20. Zakres zadań: 

1) nauczycieli; 

2) wychowawców; 

3) pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego; 

4) logopedy; 

5) nauczyciela bibliotekarza;  

6) pracowników niepedagogicznych  

został określony w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

 

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 21. Prawa i obowiązki uczniów określone są szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 2 

Nagrody i kary 

§ 22. Nagrody i kary określone są szczegółowo w Statucie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 3 

Formy opieki i pomocy uczniom 

§ 23. Formy opieki i pomocy uczniom określone są szczegółowo w Statucie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

Rozdział 4 

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami 

§ 24.1. Uczniowie otoczeni są profilaktyczną opieką zdrowotną i stomatologiczną, 

zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach. 

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie organizacji opieki zdrowotnej                       

nad uczniami, który jest odrębnym dokumentem.  

 2. Szczegółowe cele i zasady organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują 

się w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 
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DZIAŁ VII 

WARUNKI I SPOSÓB 

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 25.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu                         

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

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej                              

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

4. Szczegółowe informacje dotyczące: 

1) oceniania wewnątrzszkolnego; 

2) informowania rodziców/prawnych opiekunów i uczniów w sprawie oceniania; 

3) dostosowania wymagań edukacyjnych; 

4) klasyfikacji śródrocznej; 

5) klasyfikacji rocznej; 

6) uzyskania oceny wyższej niż przewidywana; 

7) zastrzeżenia do oceny rocznej; 

8) egzaminu klasyfikacyjnego;  

9) egzaminu poprawkowego; 

10) trybu odwoławczego od egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 

znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

Rozdział 1 

Symbole szkoły. 

 

§ 26. Szczegółowe informacje dotyczące ceremoniału i symboli szkoły znajdują się            

w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

 

DZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozdział 1 
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Przepisy ogólne 

 

§ 27. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 
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