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                                                         Wstęp

§ 1

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Trzęsówce, który jest 
szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o 
systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113) 
z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, 
która:

1) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego,

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 

w odrębnych przepisach,

4) Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej:

1. podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych,

2. ramowy  plan nauczania;

5) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MEN z 
dnia 30.04.2007r ( z póź. zm) w sprawie warunków i sposobów oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2) gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum   w Zespole Szkół w  
Trzęsówce,
3) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w 
Zespole Szkół w Trzęsówce
4) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Trzęsówce,
5) dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego         
i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w zespole,
6) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów zespołu oraz ich 
rodziców lub prawnych opiekunów,
7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 
opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w zespole,
8) organie prowadzącym zespół - należy przez to rozumieć Gminę Cmolas,
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem - należy przez to 
rozumieć Podkarpackiego  Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

2.Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania   
Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w 
sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Podkarpacki Kurator Oświaty w
Rzeszowie.
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                                                            Dział I.            
                                           NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 2

1. Zespół Szkół w Trzęsówce powstał 1 września 2003 roku na bazie dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce i Publicznego Gimnazjum w Trzęsówce. 

2. Nazwa zespołu zawiera:

określenie:  Zespół Szkół w Trzęsówce,
2) siedzibę: budynek nr 231 położony w Trzęsówce, gmina Cmolas. 

3) telefon:   172837391

4) fax:          177444990

5) mail:         zstrz@wp.pl

6) stronę internetową:        www.szkola.trzesowka.org

3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły, 
tj.:

1) Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego
w Trzęsówce;
2) Zespół Szkół
 Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Trzęsówce

a) przy Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce są tworzone 
Oddziały Przedszkolne.

4. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący,  na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek 
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. W uzasadnionych przypadkach odrębne imiona mogą być nadane szkołom wchodzącym     
w skład zespołu.

6. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół  w Trzęsówce . Na 
pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy, tj.:

1) Z Sz Trzęsówka;
2) Z Sz SP.im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 
3)Z Sz  G. im. Jana Pawła II w Trzęsówce
4)Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej 
elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej 
wagi, tj.:  świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt 
nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

7.  Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego  w Zespole Szkół w 
Trzęsówce posiada własny hymn szkolny, który jest elementem ceremoniału 
szkolnego.

mailto:zstrz@wp.pl
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                                                           Dział II.
                        INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§ 3

1. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Cmolas, a organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

2. Zadania organu prowadzącego reguluje art. 5 ust. 7 ustawy.

§ 4

1. Do obwodu szkolnego, na podstawie  Uchwały Rady Gminy Cmolas Nr XLII/299/14 
należą dzieci z miejscowości  Trzęsówka.

       2. Czas trwania etapu kształcenia w zespole wynosi:

            1) oddział przedszkolny  - jeden rok

2) szkoła podstawowa - sześć lat;
3) gimnazjum - trzy lata.

3. W zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na 
jednej zmianie.

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

5. Zespół szkół zapewnia możliwość korzystania z:

1) sal lekcyjnych,
2) pracowni przedmiotowych,
3) biblioteki szkolnej,
4) pracowni komputerowej 
5) sali gimnastycznej i boisk szkolnych.

6) Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania, 

7) Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki
związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na
czas pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe. 

8) Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu,
jeśli  istnieją  ku  temu  warunki.  Szczegółowe  zasady  rekrutacji  zawarte  są  w
regulaminie rekrutacji.

9) Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania
przez  rodziców zezwolenia  dyrektora  szkoły. Rodzice  na  podstawie  pisemnego
oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
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                                                      Dział III

   CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU

§ 5

1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie oraz 
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na 
sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 
indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

2a) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp 
do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas 
I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II , IV i I gimnazjalnej w następnych 
latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez 
bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku 
uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie
kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i 
materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę, 

2b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod 
warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,  
3.Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą 
w sprawach wychowywania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.

§ 6

              1. Zespół szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

               2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoły wchodzące w skład

              zespołu w szczególności:

1) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 
określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności    
w statucie, stosownie do warunków zespołu szkół i wieku uczniów poprzez:
- zapewnienie odpowiedniej bazy dla gimnazjalistów;
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
- realizowanie "Programu wychowawczego zespołu",
2) upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia 
sprawiedliwości,
3) kształtują postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
4) sprzyjają zachowaniom proekologicznym,
5) umożliwiają uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, 
sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, 
pracach samorządu klasowego i szkolnego,
6) szanują indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny 
rzeczywistości,
7) budzą szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz 
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zespołu szkół i społeczności lokalnej,
8) wdrażają do dyscypliny i punktualności.

          3. Zespół wypracowuje i realizuje "Program wychowawczy" będący alternatywą dla 

           zagrożeń społecznych młodego człowieka, nowelizowany co roku przez zespół

           złożony z nauczycieli, rodziców i  uczniów.

§ 7

           1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej zespół szkół w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych 
do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
poprzez:
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
- udział w zajęciach językowych;
- zajęcia w pracowni komputerowej,
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku 
dalszego kształcenia poprzez:
- poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
- działania wychowawców klas gimnazjalnych w oparciu o posiadane w 
bibliotece materiały i programy.
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez 
organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów 
przedmiotowych,
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności                         
z opanowaniem treści programowych.

                                                                      § 8

1. Szkoły  chodzące w skład zespołu sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 
potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez: 

 system zapomóg i stypendiów; 

 umożliwienie spożywania posiłków; 

 bezpieczne dowożenie uczniów na zajęcia basenowe; 

 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

 prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej; 

 prowadzenie zajęć logopedycznych; 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej 
przez, wychowawców, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej oraz 
w miarę posiadanych środków finansowych.



7

2a Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  zajęć 
rewalidacyjnych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych lub opiekuńczych – 60 
minut.

3. Zapewniają  opiekę  nad uczniami  szczególnie  uzdolnionymi  poprzez:  umożliwienie
realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia  szkoły w skróconym
czasie,  udziału  w  konkursach  przedmiotowych  i  kołach  zainteresowań,
funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej
szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje,

4. Reprezentuje  chrześcijański  i  etyczny   system  wartości,  za  podstawę  przyjmuje
uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do
uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych,

5. Umożliwia  uczniom  naukę  religii  lub  etyki,  zgodnie  z  życzeniem  rodziców.
Uczestniczenie  lub  nie  uczestniczenie  w  nauce  religii  lub  etyce  nie  może  być
powodem dyskryminacji, 

a) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 
kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 
25.03.2014r. (Dz.U. nr 478)

b) Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców; 

c) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 
danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący 
szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w 
pozaszkolnym punkcie katechetycznym;  

d) Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. 

3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, 
potrzebującymi takiej opieki uczniami przez kierowanie na badania 
psychologiczno-pedagogiczne oraz respektowanie i realizowanie zaleceń 
poradni.

§ 9

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w zespole sprawują:

1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te 
zajęcia,
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

§ 10
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1. Projekt planu dyżurów przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja rady 
pedagogicznej.

2. "Plan dyżurów nauczycielskich" zatwierdza dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 
zajęć i możliwości kadrowe.

§ 11

1.Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu szkół, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora,

inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 2.Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają               
odrębne przepisy zawarte w regulaminie wycieczek szkolnych.

§ 12

1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych zespołu, doraźnej lub stałej 
pomocy finansowej oraz występowanie z wnioskami  do GOPS,
2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy poradni pedagogiczno-
psychologicznej,
3) objęciu zajęciami wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi 
i rewalidacyjnymi.

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 przyznaje się na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

§ 13

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 
uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły wchodzącej w skład zespołu, celem 
zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi 
oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez jeden lub w uzasadnionych 
przypadkach dwa etapy edukacyjne  obejmujące odpowiednio:

            1) oddział przedszkolny

2) klasy I - III,
3) klasy IV - VI,
4) klasy I - III gimnazjum.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności 
wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych zespołu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub
samorządu uczniowskiego.
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5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia
dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

                                                     Dział IV.
                                      ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

                                   Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

§ 14

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nad nim 
nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego 
oraz nadzoru nad działalnością zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, 
określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność zespołu wyłącznie w 
zakresie i na zasadach określonych w ustawie i w przepisach wykonawczych.

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. przyroda, geografia, biologia, technika, fizyka, 
wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne, zajęcia zintegrowane, koła zainteresowań, itp. 
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 
międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów z 
zastrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone ustalenia zawarte w ramowych planach 
nauczania w szkołach publicznych, określone odrębnymi przepisami.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół 
środków finansowych.

5. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między 
oddziałowych.

§ 15

1. Zespołem szkół kieruje dyrektor.

2. Kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest rada pedagogiczne

3. W Zespole Szkół działają też organy: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

4. Działające w zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 
planowanej i prowadzonej działalności.

5. Celem stworzenia warunków do współdziałania , o których mowa ust. 1, dyrektor nie 
rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi: rady rodziców, 
samorządu uczniowskiego. Radę pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego 
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wyznaczony przez radę nauczyciel. Uchwały podejmowane przez organy działające w 
zespole nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz statutem zespołu.

 6.Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał rady pedagogicznej określa art. 
41 ust. 3 ustawy.

§ 16

Procedury postępowania w przypadku niepożądanych zachowań uczniów.

1) Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  prawdopodobieństwa,  że
uczeń palił papierosy na terenie szkoły.

A) W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły
papierosy,  nauczyciel  lub  pracownik  niepedagogiczny  szkoły,  który  powziął  takie
podejrzenie,  ma  obowiązek  zgłoszenia  powyższego  faktu  do  dyrektora  szkoły,  a  w
przypadku jego nieobecności do osób zastępujących dyrektora szkoły.
B) W obecności pracowników wymienionych w pkt A procedury oraz wychowawcy uczeń
odbywa z nimi rozmowę wstępną.

a)  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
- wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,
-  uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące  naruszenie regulaminu
szkoły i statutu,
b)  Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
- wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,
- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły
i statutu,
- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopień,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu
14 dni od jej zaistnienia.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej  w sekretariacie  szkoły.
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i dostaje nadany numer.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

2) Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  godności
nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.

Definicja:
Za  naruszenie  godności  osobistej  nauczyciela  lub  pracownika  niepedagogicznego  szkoły
uznajemy:

a) lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach,
b) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,
c) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
d) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej, 
e) użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 
f) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników, 
g) naruszenie ich nietykalności osobistej.

Procedura:
A) W przypadku,  gdy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  uczeń  naruszył  godność

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny
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szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu
do  dyrektora  szkoły,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  do  osób  zastępujących
dyrektora szkoły.

B) W przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych
środków  odurzających  postępuje  się  według  procedur  zawartych  w  „Programie
strategii  działań  interwencyjnych  w  sytuacjach  kryzysowych  w  Zespole  Szkół  w
Trzęsówce”.

C) Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt A i B, procedura
przebiega następująco:

a) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie dotyczy
punktu a lub b definicji:
- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
-  uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące  naruszenie regulaminu
szkoły i statutu,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.
b) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
-  uczeń  otrzymuje  naganę dyrektora  szkoły  na  piśmie  za  rażące  naruszenie  regulaminu  .
szkoły i statutu,
- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/
prawnych opiekunów ucznia,
- szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego
postępowania,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.
c) Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: 
- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji
i wzywa, ich do szkoły,
- wzywana jest natychmiastowo policja
- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły
i statutu,
- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana
także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
-  osoba  poszkodowana  zgłasza  na  policję  doniesienie  o  popełnieniu  przestępstwa  z  po-
wództwa cywilnego,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.
Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków do
skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy
uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni
od jej zastosowania.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w sekretariacie szkoły.
Dokument  taki  zostaje  wpisany  do  dziennika  pism przychodzących,  z  nadaniem numeru.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.
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3) Procedura  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  prawdopodobieństwa,  że
uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych.

A) W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem
środków psychoaktywnych, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął
takie  podejrzenie,  ma  obowiązek  zgłoszenia  powyższego  faktu  do  dyrektora  szkoły,  a  w
przypadku jego nieobecności do osób zastępujących dyrektora szkoły.
a) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy:
- wzywana jest policja, 
- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły
i statutu, 
- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień, 
- rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu zobowiązani są do zapewnienia mu
bezpieczeństwa i  opieki  w danym dniu zajęciowym oraz do zgłoszenia się  we wskazanej
placówce terapeutycznej,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.
b) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły oraz właściwych służb, podpisana
także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 
- szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego
postępowania,
-  jeżeli  uczeń  ma  kuratora  sądowego,  zostaje  on  także  poinformowany  o  zaistniałych
okolicznościach.
c) Jeżeli zachowanie ucznia odbiega od normy i występuje choćby podejrzenie zagrożenia
zdrowia lub życia:
- wzywana jest natychmiastowo policja, 
- wzywane jest równocześnie pogotowie ratunkowe,
- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły
i statutu,
- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
- jeżeli  lekarz pogotowia nie podejmie decyzji  o umieszczeniu ucznia w szpitalu,  rodzice/
/prawni  opiekunowie  zabierają  ucznia  do  domu  zobowiązani  są  do  zapewnienia  mu
bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,
- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach,
- szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego
postępowania.
Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do
skierowania  na  przymusowe leczenie  włącznie,  a  do  kuratora  oświaty  kieruje  wniosek  o
skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni
od jej zastosowania.
Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej  w sekretariacie  szkoły.
Dokument  taki  zostaje  wpisany  do  dziennika  pism przychodzących,  z  nadaniem numeru.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

4) Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
Definicja:
Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające
normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.
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Zakłócenie  toku lekcji  może być  także  wynikiem zagrożenia,  powstałego w sali  bądź  na
piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.
Procedura:
A) Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na
normalną realizację lekcji,  powinien on wysłać przewodniczącego samorządu klasowego z
informacją do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do osób go zastępujących.
Osoby zastępujące dyrektora zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania dyrekcji
o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy
pracownika niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten jest zobowiązany
do udzielenia nauczycielowi wszelkiej pomocy.
B) Dyrektor szkoły, (a w przypadku jego nieobecności do osoby go zastępujące) zobowiązany
jest udać się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalić, którzy uczniowie przeszkadzają
nauczycielowi,  a  w  razie  konieczności  zabrać  ich  z  sali  lekcyjnej  do  odrębnego
pomieszczenia,  np. do pokoju nauczycielskiego, lub - w uzasadnionych przypadkach —do
gabinetu dyrektora szkoły.
C) Dyrektor szkoły, (a w przypadku jego nieobecności osoby go zastępujące) przeprowadza z
uczniami  rozmowę  i  ustala  konsekwencje  zachowania,  w  zależności  od  popełnionego
wykroczenia.
D) Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca
powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
E)  Jeżeli  uczeń  w  rażący  sposób  złamał  zasady,  wychowawca  wzywa  rodziców  do
natychmiastowego przybycia do szkoły.
F) Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach -
postępować należy wg tych procedur.
Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie
aktualnie popełnili wykroczenie). 

                                   Rozdział 2. Dyrektor Zespołu Szkół

§ 17

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół szkół.

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

§ 18

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy 
zespołu szkół.

2.Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład zespołu.

3.W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, organ prowadzący 
powołuje "pełniącego obowiązki dyrektora", którego zakres zastępstwa rozciąga się na 
wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

4. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu Szkół na zewnątrz.

5.Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
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6.Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 
"Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej”

§ 19

                               Do właściwości dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową 
zespołu:

a) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia 
wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów 
do szkoły podstawowej i gimnazjum, przenoszenia ich do 
innych klas lub oddziałów,
c) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji 
„Konwencji  Praw Dziecka",
d) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy 
"Karta Nauczyciela",

e)decydowanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników zespołu,

f)określanie zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i 
innych pracowników zespołu, zgodnie z przepisami kodeksu 
pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

g)współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, 
w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w 
szczególności:
-  ustalanie w porozumieniu ze związkami zawodowymi : 
regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników 
zespołu, „regulamin zakładowego fundusz świadczeń 
socjalnych",

h)administrowanie zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych, zgodnie      z ustalonym regulaminem i na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 20

1. Pozostałe zadania dyrektora zespołu szkół

    a) dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą 
                        i opiekuńczą szkoły.

             b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza dogodne warunki ich harmonijnego 

              rozwoju.  

c) sprawuje  nadzór  pedagogiczny  nad  działalnością  nauczycieli  
i  wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,  przynajmniej  raz w
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roku w terminie do 31 sierpnia, przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

d) przewodniczy  radzie  pedagogicznej,  realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,
jeżeli  są  zgodne  z  prawem  oświatowym,  niezgodne  zaś  wstrzymuje  o  czym
powiadamia organ prowadzący szkołę i organ nadzorujący,

e)  powołuje stanowisko wicedyrektora i  odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

f)  zatrudnia  i  zwalnia  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych  zgodnie  z
odrębnymi przepisami,

g) sporządza lub zleca sporządzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych,

h) opracowuje planu nadzoru pedagogicznego w szkole,

i) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,

j) obserwuje zajęcia lekcyjne i innych zajęć prowadzone przez nauczycieli według

harmonogramu obserwacji i hospitacji zajęć,

k) opracowuje lub zleca zespołowi nauczycieli opracowanie harmonogramu dyżurów

nauczycielskich na terenie szkoły,

l)  kontroluje  realizację  programu  nauczania  wybranych  przedmiotów,  kontroluje

dokumentację  szkolną  (dzienniki,  arkusze,  kronika  szkoły,  dzienniki  zajęć

pozalekcyjnych, teczki uczniów i inne),

ł) opracowuje Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,

              m) rozlicza  nauczycieli z wykonywanych zastępstw, godzin z art.42 Ustawy KN,

n)  opracowuje  harmonogram  badań  wyników   i  innych  uroczystości  objętych

kalendarzem imprez szkolnych,   

o) sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi,

p)  sprawuje  nadzór  nad  przygotowaniem  organizacyjnym  wycieczek  szkolnych  i

wyjść po za szkolnych,

q) nadzoruje proces dbałości o estetykę i wystrój szkoły,

r) nadzoruje organizację  imprez i uroczystości szkolnych,

s) raz w miesiącu przeprowadza apel szkolny.
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                                       2.  Ponadto dyrektor zespołu szkół:

a)  dysponuje  środkami   określonymi  w  planie  finansowym  i  ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 b) do 30 kwietnia każdego roku opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,

 c)  dba o powierzone mienie,

 d)  dokonuje  oceny  pracy  nauczycieli,  oceny  dorobku  zawodowego,  wyznacza
opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju
zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty,

 e) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,

f) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

g) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

h) przestrzega postanowień statutu,

i) jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły,

j)  corocznie  podaje  do  publicznej  wiadomości  zestaw  podręczników  lub
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym
roku szkolnym,

k) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane
przez Radę Pedagogiczną programy nauczania,

l) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

ł)  występuje  z  wnioskiem do  Kuratora  Oświaty  o  przeniesienie  ucznia  do  innej
szkoły,

m) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

n)  opracowuje  projekt  planu  finansowego  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców,

o) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w
zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego,

p) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć
wychowania  fizycznego  uwzględniając  potrzeby  zdrowotne  uczniów,  ich
zainteresowania  oraz  osiągnięcia  w  danym  sporcie  lub  aktywności  fizycznej;
uwarunkowania  lokalne;   miejsce  zamieszkania  uczniów;   tradycje  sportowe
środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe,
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q)  organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole.          

                                      Rozdział 3. Rada Pedagogiczna

§ 21

1. W Zespole Szkół działa jedna Rada Pedagogiczna.

§ 22

1. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa "Regulamin działalności Rady 
Pedagogicznej" uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące 
zagadnienia:

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań
Rady Pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie 

będących członkami tego organu Zespołu,
5) zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania 

w charakterze aktu prawnego.

2.Kompetencje  Rady Pedagogicznej :

a) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych
zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania
aktów prawa na terenie szkoły, 

b) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział  z  głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

c) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

d) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i
promowania  uczniów,  po  zakończeniu  roku  szkolnego  oraz  w  miarę  bieżących
potrzeb,

e) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

 zatwierdza plan pracy szkoły;

 zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

 szczegółowe  zasady  systemu  oceniania  w  Zespole,  obejmujące  w
szczególności:

▪ wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne; 
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▪ kryteria bieżącego i śródrocznego oceniania; 
▪ dokonywania oceny opisowej; 
▪ zasady oceny zachowania; 
▪ sposoby sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów; 
▪ sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o 

efektach pracy ich dzieci; 

▪ rozwiązywanie sytuacji spornych w zakresie oceniania, 

 przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację;

 podejmuje  uchwały  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów
pedagogicznych;

 może  występować  z  umotywowanym  wnioskiem  do  organu
prowadzącego;

▪ odwołanie z funkcji dyrektora szkoły;

▪ przedłużenie  powierzenia  stanowiska  dotychczasowemu
Dyrektorowi,

 deleguje  przedstawiciela  do  komisji  konkursowej  na  stanowisko
dyrektora;

 opiniuje tygodniowy podział godzin;

 opiniuje projekt planu finansowego;

 opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i
zajęć;

 opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

 opiniuje  przedstawione  przez  dyrektora  propozycje  realizacji  zajęć
wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania  oraz  osiągnięcia  w  danym  sporcie  lub  aktywności
fizycznej;  uwarunkowania  lokalne;   miejsce  zamieszkania  uczniów;
tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;

 wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

 wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;

 podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia gimnazjum do 
klasy przysposabiającej do zawodu, na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami,

 postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 
klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
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 postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednego przedmiotu,  do klasy programowo wyższej- 
raz w jednym cyklu nauczania;

 opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły;

 opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych 
stanowisk w szkole;

 opiniuje podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i 
organizacje, stosownie do art. 56 Ustawy.

 deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

 opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

f)  Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności,  jej  posiedzenia  są
protokołowane,

g) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
1/2 członków rady,  którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących
przedmiotem posiedzeń rady, 

h)  Uchwały  powinny  mieć  charakter  aktu  prawnego  ( Regulamin  Rady
Pedagogicznej),

i) Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej
sprawie.

                                              Rozdział 4. Rada Rodziców

§ 23

1. W szkole działa rada rodziców, Działalność rady rodziców przebiega w oparciu
o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury i zasady
działania Rady Rodziców. Określa tryb i procedury powoływania  Rady Rodziców,
precyzuje  kompetencje  i zadania,  wskazując  szczególnie  te,  które  dotyczą  prac
Zarządu,   Komisji  Rewizyjnej.  Regulamin  Rady  Rodziców  określa  zasady
gospodarki  finansowej  i  wydatkowania  funduszu  Rady  (Regulamin  Rady
Rodziców),

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, uchwalany przez Radę Rodziców, nie
może być sprzeczny ze Statutem.            

3. W szkole może powstać i działać rada szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami
dotyczącymi tego zagadnienia,

4.  Rodzice  są  zobowiązani  do dopełnienia  czynności  związanych ze  zgłoszeniem
dziecka  do  szkoły  oraz  jego  regularnego  uczęszczania  na  zajęcia  i  zapewnienia
dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
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5.  Rodzice  mają  obowiązek  informowania  dyrektora  szkoły  w  terminie  do  30
września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski,  

6.  Nieusprawiedliwiona  nieobecność  na  co  najmniej  50%  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych w miesiącu powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem
rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci,

7.   Rodzice  opiniują  przedstawione  przez  dyrektora  propozycje  realizacji  zajęć
wychowania  fizycznego  uwzględniając  potrzeby  zdrowotne  uczniów,  ich
zainteresowania  oraz  osiągnięcia  w  danym  sporcie  lub  aktywności  fizycznej;
uwarunkowania  lokalne;   miejsce  zamieszkania  uczniów;  tradycje  sportowe
środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe, 

8.  Rodzice  opiniują  Program  Wychowawczy  i  Profilaktyki  Szkoły,  stypendia  za
szczególne wyniki i osiągnięcia sportowe, wybór dni wolnych od zajęć zgodnie z
rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego.

§ 24

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 
źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Zespołu (Fundusz Rady 
Rodziców).

2.  Zasady  wydatkowania  środków  Funduszu  określa  "Regulamin  działalności  Rady
Rodziców".

3.  Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:

a)udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
b)działaniu na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu,
c)pozyskiwaniu środków finansowych w celu wsparcia działalności Zespołu,
d)współdecydowaniu o formach pomocy dzieciom.

                                   Rozdział 5. Samorząd Uczniowski

§ 25

1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski.

2. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

6. Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego organizacyjne w tym lokalowe 
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu. 
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7. Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymogami,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 
własnych zainteresowań,

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w 
porozumieniu z dyrektorem,

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 26

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
(z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.

2.   Klasyfikowanie  uczniów  przeprowadza  się  śródrocznie  w  ciągu  ostatniego  pełnego
tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodnia przed zakończeniem
zajęć  dydaktycznych  danego  roku  szkolnego,  Szczegółowe  zasady  oceniania  i
klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi
załącznik do statutu

3.  Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy
w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy
semestr  kończy  się  w  ciągu  ostatniego  pełnego  tygodnia  przed  rozpoczęciem  ferii
zimowych. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.

4.   Szczegółową organizację  nauczania  ,  wychowania i  opieki  w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia
każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz
organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
łącznie  z  liczbą  stanowisk  kierowniczych,  ogólną  liczbę  przedmiotów  i  zajęć
obowiązkowych  oraz  liczbę  godzin  i przedmiotów  nadobowiązkowych,  w  tym  kół
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący
szkołę.

6.  Na podstawie  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  ustala  tygodniowy rozkład  zajęć  z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 27
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.

2.  Liczba uczniów w oddziałach I – III szkoły podstawowej nie może przekraczać 25
uczniów, a od klas  IV do III gimnazjalnej ( po ustaleniu z organem prowadzącym)
nie powinna przekraczać 26 uczniów.  

1) Od roku szkolnego 2015/2016 istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach
I-III liczących do 27 uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego,

2) W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole zatrudnia się asystenta
nauczyciela,  który  wspiera  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania
wynika  konieczność  prowadzenia  ćwiczeń  laboratoryjnych  i innych,  na  zajęciach  z
języków obcych oraz informatyki,

4. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  podczas  ćwiczeń  laboratoryjnych  
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, oraz w zasadzie na zajęciach z języków
obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów w klasach IV do III
gimnazjalnej.

5. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na
grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

 6. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej
niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

§ 28

1. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
określa  tygodniowy  rozkład  zajęć  ustalony  przez  dyrektora  szkoły  na  podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład  zajęć  klas  I  –  III  szkoły  podstawowej  określa  ogólny przydział
czasu na poszczególne zajęcia  wyznaczone ramowym planem nauczania,  szczegółowy
zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 29

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna w klasach IV do III gimnazjalnej trwa 45 minut.
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3. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel
prowadzący,  uwzględniając  możliwości  psychofizyczne  i  percepcyjne  uczniów,
zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

    § 30

1.  Biblioteka  szkolna  spełnia  rolę  pracowni  szkolnej  służącej  realizacji  potrzeb  i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i  wychowawczych szkoły, doskonaleniu
warsztatu  pracy  nauczycieli  oraz  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej  wśród
rodziców.

2. Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenie , które przeznaczone jest do przechowywania
księgozbioru oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego.

3. Biblioteka działa w oparciu o regulamin ( Regulamin Biblioteki).

4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, w tym z Gminną/ Publiczną Biblioteką.

6.  Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki  lub materiały edukacyjne,  mające  postać
papierową,  lub  zapewniania  uczniom  dostęp  do  podręczników  lub  materiałów
edukacyjnych,  mających  postać  elektroniczną,  bądź  przekazuje  uczniom  materiały
ćwiczeniowe  bez  obowiązku  zwrotu  lub  ich  udostępniania.  Zasady  wypożyczania
podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  stanowią  załącznik  do  Regulaminu
Biblioteki.  

7.  Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze 
środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.

§ 31

1. Szkoła  zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na  organizację
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

1) Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w 
szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2.  Świetlica  jest  czynna  w  miarę  potrzeb  rodziców  od  godziny  7.00  do  16.00  ,  grupa
wychowawcza liczy nie więcej niż 25 uczniów.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawcy. 

4. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy.

§ 32
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1. Dla realizacji celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z:

1) sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

2) sali gimnastycznej wraz z zapleczem,

3) terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,

4) pomieszczenia bibliotecznego i świetlicy szkolnej,

5) z zaplecza kuchennego i stołówki,

6) sekretariatu,

7) gabinetu dyrektora,

8) pracowni komputerowej,

                                                 § 33

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli,  logopedę,  psychologa,  pedagoga,  asystenta
nauczyciela oraz pracowników  administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową zapewnia księgowa.

4. W szkole jest utworzone stanowisko opiekun świetlicy szkolnej. 

5.      W/w osoba wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez
dyrektora szkoły.

                                                             § 34

1.  Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest
odpowiedzialny za  jakość i  wyniki  pracy i  bezpieczeństwo powierzonych  jego opiece
uczniów.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:

1)  odpowiedzialnością  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  w czasie  zajęć
organizowanych  przez  szkołę  (dotyczy  wszystkich  nauczycieli,  wychowawców, pedagoga,
nauczyciela biblioteki i świetlicy), 

2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji,

3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych,
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4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów,

5) stosowaniem zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

6) rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień,

7)  doskonaleniem  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszeniem  poziomu  wiedzy
merytorycznej  poprzez  uczestnictwo  w  konferencjach  metodycznych,  zespołach
samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi,

8)  realizowaniem  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych,  uwzględniających  potrzeby  i
zainteresowania uczniów.

3.  Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

1) dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć, 

2) rozkłady materiału/ plany pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny 
(według aktualnych programów),

3)  konspekty , scenariusze lekcyjne (nauczyciel stażysta),

4) sprawozdania z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny. 

4.  Nauczyciele  w  ramach  40  godzinnego  tygodnia  pracy  mogą  prowadzić  dobrowolne,
nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe w formie
kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu SKO, PCK, PTTK, LOP.

      
                                                 § 35

            

1.Dyrektor  szkoły  może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  przedmiotowe  lub  inne
problemowo- zadaniowe.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący
zespołu.

3. Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.

4.Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.

5.Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.

6. Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.

7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w
szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów trudności  w uczeniu się.  W przypadku uczniów klas  I–III  szkoły
podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  w uczeniu się  lub
szczególnych uzdolnień.
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8.  Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w
przypadku, gdy stwierdzą,  że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie
ich  bieżącej  pracy  z  uczniem –  jeżeli  stwierdzi  taką  potrzebę,  przeprowadza  rozmowę z
rodzicami/opiekunami ucznia.

10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły , formy
udzielania  tej  pomocy, okres jej   udzielania  oraz wymiar  godzin,  w którym poszczególne
formy będą realizowane.

11. Wychowawca klasy współpracuje  z rodzicami  ucznia,  innymi nauczycielami,  poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.

12.  Do zadań pedagoga i  psychologa  w zakresie  pomocy- psychologiczno-pedagogicznej
należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w 
tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

3) zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym poszczególnych 
uczniów,

4) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb,

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży,

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych,

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

13. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
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a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej
i pisma,

b)  diagnozowanie  logopedyczne  oraz,  odpowiednio  do  jego wyników, udzielanie  pomocy
logopedycznej  poszczególnym  uczniom  z trudnościami  w  uczeniu  się,  we  współpracy  z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od
rozpoznanych potrzeb,

d)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

e) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 
zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i innych specjalistów w 
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.  W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole,  w
tym  ustalenie  dla  ucznia  form  udzielania  tej  pomocy,  jest  zadaniem  zespołu,  który  z
porozumieniu  z dyrektorem  ,  podczas  planowania  i  koordynowania  udzielania  uczniowi
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,   uwzględnia   wymiar  godzin  ustalony  dla
poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w  indywidualnym programie
edukacyjno-  terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  zgodnie  z  przepisami  prawa
oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem,
a  o  objęciu  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  informowani  są  pisemnie,   przez
dyrektora-  rodzice ucznia. 

                                                                    § 36

1. Sprawowanie opieki  wychowawczej  nad uczniami sprowadza się do następujących
zadań wychowawcy:

1)tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe
uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

2)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

3)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

4)współpracuje  z  pedagogiem/  psychologiem  szkolnym  i  Poradnią  Psychologiczno-
Pedagogiczną w Kolbuszowej,

5)powiadamia  o  przewidywanym  dla  ucznia  semestralnym  /  rocznym  stopniu
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

6)prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.
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2. Zadania wychowawcy klasy:

1)  Wychowawca  klasy  sprawuje  bezpośrednią  opiekę  nad  uczniami  i kieruje  życiem
zespołowym klasy.

2) Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

a)  prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji
tego zadania,

b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu,

c)  dobra  znajomość  uczniów i  całego  zespołu  klasowego,  poznanie  warunków ich  życia,
potrzeb  i  właściwości  co  pozwoli  wychowawcy  na  wytyczenie  słusznego  kierunku  i
stosowanie właściwych metod pracy, 

d)  w  celu  skoordynowania  i  ujednolicenia  oddziaływania  wychowawczego  na  uczniów
wychowawca  działa  w  ścisłym  kontakcie  z  nauczycielami  i  innymi  pracownikami
pedagogicznymi  szkoły, którzy  prowadzą  zajęcia  z  uczniami  danej  klasy, współpracuje  z
rodzicami,

3) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

a)  stworzenie  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,
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów;

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

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania  wychowawcze  wobec  ogółu  uczniów,  a  także  tych,  którym  potrzebna  jest
indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami

i niepowodzeniami),

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;
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współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły.

e) współpracuje z  pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc  w  rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  także  zdrowotnych  oraz  zainteresowań  i
szczególnych uzdolnień ucznia,

f)  organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

g) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3.  Ponadto  do obowiązków wychowawcy należą: 

1)  troska o właściwy stosunek uczniów do nauki  i  o jak najlepsze  wyniki  nauczania,  w
szczególności:

a)  czuwanie nad organizacją  i  przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem  pracy  zadawanej  do  domu,  utrzymywanie  systematycznego  kontaktu  z
nauczycielami powierzonej  mu klasy dla ustalenia  jednolitych wymagań wobec uczniów i
sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów
w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),

b) analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń
uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych,

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników nauczania,

d) dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez
nich  zajęć,  udzielenie  wskazówek  i  podejmowanie  inicjatywy  w  sprawie  organizowania
pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału, 

e)  współdziałanie  z  bibliotekarzem  szkolnym  w  organizowaniu  czytelnictwa  oraz
wypożyczania  i  zwrotu  podręczników  szkolnych  jak  również    pobudzanie  uczniów  do
aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f)  troska  o  wychowanie  moralno-społeczne  uczniów,  w  szczególności:  kształtowanie
wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery
sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;

2)egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności od
sytuacji;

3)rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.:
przyzwyczajenie  uczniów  do  wspólnego  gospodarowania  na  terenie  szkoły  i  szerszego
środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę
szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;

4)rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy;
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5)interesowanie  się  udziałem uczniów w pracach organizacji  uczniowskich,  utrzymywanie
kontaktu z opiekunami tych organizacji;

6)budzenie  zainteresowania  uczniów  potrzebami  środowiska,  inspirowanie  ich  udziału  na
rzecz tego środowiska;

7)wywieranie  wpływu  na  kształtowanie  warunków życia  w  szkole,  poza  szkołą  tak,  aby
sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy
i samodzielności;

8)współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy;

9)  badanie  przyczyn  niewłaściwego  zachowania  się  uczniów,  podejmowanie  środków
zaradczych,  udzielenie  wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych  sytuacjach,
wychowawczych.

10) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

 wdrażanie  uczniów  do  dbania  o  higienę  osobistą  i  stan  higieniczny
otoczenia  oraz  do  przestrzegania  zasad  BHP  życiu  szkolnym  i
przedszkolnym;

 interesowanie  się  stanem  zdrowia  uczniów  i  porozumiewanie  się   z
pielęgniarką oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.

11) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy: 

a)prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;

b)wpisywanie świadectw szkolnych;

c)wykonywanie  innych  czynności  administracyjnych  dotyczących  klasy  zgodnie  z
zarządzeniami dyrektora i rady pedagogicznej.

d)  dla  zachowania  ciągłości  i  planowości  pracy  wychowawczej,  wychowawca  powinien
ustalić  na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu  z dyrektorem szkoły treść i
formy  swojej  działalności  wychowawczej,  zgodnym  ze  Szkolnym  Programem
Wychowawczym,

e)wychowawca  klasy  składa  na  posiedzeniach  rady  sprawozdanie  
z przebiegu i wyników swojej pracy,

f)   na  dwa  dni   przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele
przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych
dla niego stopniach okresowych (rocznych),

g)  O  przewidywanym  dla  ucznia  okresowym  (rocznym)  stopniu  niedostatecznym  należy
poinformować  ucznia  i  jego  rodziców w formie  pisemnej  (z  pieczątką  wychowawcy)  na
miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej .  Kopię
listu do rodziców wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku
lekcyjnym,
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h)  Wychowawca  usprawiedliwia  nieobecność  ucznia  w  szkole  na  podstawie
usprawiedliwienia  napisanego  własnoręcznie  przez  rodzica  (prawnego  opiekuna)  lub  na
podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

 usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,

  czytelny  podpis  rodzica  (opiekuna),  zgodny  z  wzorem  podpisu  złożonym  w
dzienniku lekcyjnym lub zeszycie usprawiedliwień,

  usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia 
nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje 
nieusprawiedliwiona),

i) Wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica 
(prawnego opiekuna) w której podany został powód zwolnienia. 
j) W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca winien 
potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić ucznia z zajęć 
szkolnych potwierdzając swoją tożsamość; 
k) W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor szkoły;

l) Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek  powiadomić o zwolnieniu ucznia 
nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

ł) Wychowawca odpowiada za prowadzenie następujących adnotacji:

 a)  listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą, 

 b)  listę dzieci ubezpieczonych,

 c)  notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy,

 d) autoryzowana korespondencje z rodzicami,

 e) zeszyty spraw finansowych,

 f) usprawiedliwienia nieobecności w szkole,

 g) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,

 h) plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy,

 i)  zeszyt uwag i pochwał.

m) Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną 
do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku 
szkolnego.

4. Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w
klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy
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1) Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje 
zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,

2) Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

3) Asystentowi, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających 
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu 
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym.

4) W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być 
zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

                                                                      

§ 37

1.  W  Zespole  Szkół  tworzy  się  następujące  stanowiska  pracowników  obsługi  i
administracji:

 Główny Księgowy – pełniący zarazem funkcję Sekretarza Zespołu Szkół;

 konserwatora;

 sprzątaczek;

 kucharza

 intendenta

2. Do  obowiązków  Głównego  Księgowego pełniącego  zarazem  funkcję  Sekretarza   
Zespołu Szkół należy:

a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów
w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły,

- sporządzanie  kalkulacji  wyników,  kosztów  wykonywanych  zadań  oraz
sprawozdawczości finansowej,

b) bieżącym  i  prawidłowym  prowadzeniu  księgowości  oraz  sporządzaniu  kalkulacji  
wynikowej  kosztów  wykonywanych  zadań  i  sprawozdawczości  finansowej  
w sposób umożliwiający:
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- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę  mienia  będącego  w  posiadaniu  szkoły  oraz  terminowe  i  prawidłowe
rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) prowadzenie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

d) wykonywanie  dyspozycji  środkami  pieniężnymi  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  
zasad wykonywania budżetu, gospodarowania środkami pozabudżetowymi i innymi 
będącymi w dyspozycji szkoły,

e)zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę,

f)przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

g)zapewnienie  terminowego  ściągania  należności  i  dochodzenie  roszczeń  spornych  oraz
spłaty zobowiązań,

h)analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i
innych będących w dyspozycji szkoły,

i)wstępna kontrola legalności dokumentów dot. wykonywania budżetu oraz jego zmian,

j)opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz,

k)prowadzenie spraw kadrowych,

l)prowadzenie spraw płacowych,

ł)prowadzenie kancelarii,

m)sporządzanie dla GUS sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac,

n)wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,

o) dokonywanie kontroli pracy magazynu stołówki szkolnej.

3. Do obowiązków sprzątaczki należy:

1)   dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną i czystą ścierką z wszelkich powierzchni w salach
lekcyjnych wraz z zapleczem, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych, (z krzeseł,
ławek, drabinek, parapetów, szafek, półek, gablot, obrazów godła,  dyplomów, stojaków,
grzejników, opraw oświetleniowych itp.).

2)   dokładne mycie okien dwa razy do roku oraz systematycznie wszystkich powierzchni
szklanych,

3)   mycie tablic szkolnych, troska o kredę i gąbki,
4)    systematyczne zmywanie  na  mokro  wszystkich  korytarzy  i  klatek  schodowych oraz

sprzątanie toalet po każdej przerwie,
5)   codzienne podlewanie kwiatów oraz mycie ich raz w miesiącu,
6)   codzienne mycie drzwi, lamperii i listew podłogowych,
7)   codzienne mycie podłóg, usuwanie rys i brudu,
8)   codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
9)   systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach/muszle, deski klozetowe,
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pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne, kabiny, glazury itp.)
10)  systematyczne  dezynfekowanie  sanitariatów  rozcieńczonym  środkiem

dezynfekującym,
11) pranie firanek i zasłon podczas ferii zimowych i letnich oraz ich zawieszanie,
12)  odkurzanie  i  trzepania  wykładzin  podłogowych,  pranie  ich  raz  na  dwa miesiące,

systematyczne sprzątanie podłogi pod wykładzinami i dywanami,
13) usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian,  spod obrazów i gablot,  spoza szaf i

regałów,
14)  systematyczna  współpraca  z  opiekunami  klas  oraz  pracowni  komputerowej,  izby

pamięci, biblioteki w zakresie utrzymania porządku, wyposażenia sal i zabezpieczenia
sprzętu,

15)  przygotowanie  pomieszczeń  do  remontu  (przestawianie  mebli,  pomocy  itp.)  oraz
sprzątanie po remoncie,

16)  sprawdzanie i  zamykanie  okien,  drzwi w klasach na sali,  łazienkach,  gabinetach,
korytarzach,

17) wygaszanie niepotrzebnych świateł,
18) zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej,

zamków, drzwi, okien, tynków, itp. z wpisaniem do zeszytu remontów usterek w pokoju
księgowości szkoły.

19) Sprzątanie dodatkowej powierzchni za nieobecnego współpracownika na zlecenie dyrektora
zespołu,

20)  Pilnowanie porządku w pomieszczeniach jadalni,
21) Całoroczna dbałość o roślinność znajdującą się w obejściu szkolnym oraz
utrzymywanie w czystości chodników na terenie szkoły i poza ogrodzeniem na całej jego 
długości od strony drogi,
22) Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Do obowiązków konserwatora należy:

1.Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną 
obiektu szkolnego a w szczególności,

1. Bezpiecznym stanem sieci elektrycznej, włączników gniazdek, puszek 
rozdzielczych, lamp i innych odbiorników,

2. Sprawnym stanem instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w granicach 
możliwości technicznych konserwatora,

3. Sprawny stan drzwi, okien, ich zamknięć i okuć oraz wymiana rozbitych szyb,

4. Wyprawki malarskie,

5. Dbałość o stan mienia szkolnego,

6. Konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego,

7. Prace zlecone związane z przeprowadzaniem remontów na terenie szkoły,

8. Dokonywanie wraz z komisją dwa razy w roku sezonowych przeglądów całego 
obiektu szkolnego i sporządzanie z nich stosownego raportu,

9. Wykonywanie prac stolarskich według oddzielnego grafiku,

10. Codzienne wpisywanie wykonanych w danym dniu prac w zeszycie " czynności
konserwatora",

11. Współpraca z dyrektorem zespołu oraz pracownikami pedagogicznymi w 
wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie pod względem zachowania na terenie 
obiektów szkolnych,
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12. Przygotowanie na akademie i uroczystości sprzętu nagłaśniającego oraz dbałość
o jego stan i funkcjonowanie,

13. Koszenie trawników i przycinanie drzewek na terenie obejścia w sezonie 
wiosenno -letnim.

14. Pomoc przy odśnieżaniu w przypadku ostrych i długotrwałych ataków zimy,

15. Wykonywania czynności zgodnych z zatwierdzonym w dniu 03.12.2002r. i 
znajdującym się w kotłowni "wyciągiem z instrukcji eksploatacyjnej w obiekcie 
kotłownia Szkoły Podstawowej w Trzęsówce gm. Cmolas" w części" WYKAZ 
CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH" w opisie ( wykonuje obsługa miejscowa),

16. wykonywanie wszystkich innych czynności  zleconych przez dyrektora  
zespołu szczególnie w okresie ferii zimowych i letnich.

6. Do obowiązków kucharza i intendenta należy:
      1.Prowadzenie spraw organizacyjnych stołówki:

a) planuje i koordynuje pracę stołówki,
b) dopilnowuje  aby  wszystkie  czynność  wykonywane  były  zgodnie  z  zasadami

organizacji pracy i bhp oraz przestrzegane były przepisy p/ pożarowe,
c) dopilnowuje aby przygotowywanie posiłków odbywało się zgodnie z zasadami GHP i

GMP oraz HACCAP,
d) dopilnowuje  aby  wszystkie  pomieszczenia  stołówki  były  w  dobrym  stanie

technicznym,
e) stawia wnioski o dokonanie remontów, uzupełnienie wyposażenia itp.,
f) czuwa nad właściwą konserwacją i eksploatacją maszyn, urządzeń i sprzętu,
g) prowadzi wymaganą dokumentację,
h) współpracuje z higienistką, radą rodziców i innymi instytucjami w zakresie żywienia

       i)planuje i układa jadłospisy,
       j)na podstawie opracowanych dekadowo jadłospisów planuje ilość i rodzaj produktów 
        oraz terminy ich dostaw; opracowuje okresowy plan zaopatrzenia w podstawowe 
        produkty,
       k)prowadzi wymaganą dokumentację.

     2. Czynności w zakresie przygotowywania posiłków:

a) przyrządzanie potraw, zgodnie z obowiązującym, jadłospisem i zasadami technologii;
przestrzeganie zasad GHP, GMP i systemu HACCAP,

b) przyjmuje towar z magazynu,
c) dopilnowuje  i  odpowiada  za  to,  aby  przydzielone  produkty  zostały  zużyte  do

zaplanowanych posiłków,
d) ekonomicznie gospodaruje produktami, sprzętem, urządzeniami i maszynami,
e) wydaje posiłki i porcjuje zgodnie z obowiązującymi normami fizjologicznymi,
f) utrzymuje  kuchnię,  stołówkę  i  pomieszczenia  pomocnicze  w  porządku,  zgodnie  z

przepisami sanitarno-higienicznymi,
g) dopilnowuje  aby  naczynia  stołowe  i  kuchenne  były  prawidłowo  zmywane  i

przechowywane,
h) dba o zaopatrzenie kuchni w sprzęt, narzędzia pracy, środki czyszczące i dezynfekujące,
i) prowadzi wymaganą dokumentację,
j) wykonuje  wszystkie  inne  czynności  zlecone  przez  dyrektora  zespołu,  szczególnie  w

okresie ferii zimowych i letnich.

3.   Prowadzenie spraw gospodarczo-magazynowych – intendentka i kucharz:
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a) zaopatruje  magazyn  żywnościowy  w  produkty  spożywcze  i  inne  artykuły
handlowe, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

b) odpowiada  materialnie  za  stan  powierzonego  majątku,  zgromadzonego  w
magazynie  żywnościowym  oraz  za  ewentualne  straty  powstałe  w  skutek
nieodpowiedniego przechowywania produktów spożywczych będących pod jej
opieką,

c) przechowuje  przyjęty  do  magazynu  towar,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,

d) udziela  informacji  o  aktualnym  stanie  produktów  w  magazynie,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  produktów  sezonowych  i  łatwo  ulegających
psuciu,

e) przyjmuje i wydaje z magazynu towar, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) prowadzi obowiązującą dokumentację,

g) utrzymuje  w  magazynie  właściwe  warunki  higieniczne  przechowania
produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami

h) zabezpiecza magazyn odpowiednio przed owadami i gryzoniami,

i) zabezpiecza  w  odpowiedni  sposób  magazyn  przed  ewentualną  kradzieżą  i
pożarem.

                                                                         § 38

UCZNIOWIE SZKOŁY

1.  Do  oddziału  przedszkolnego  uczęszczają  uczniowie  od  5-tego  roku  życia  ale  nie
wcześniej niż od 4-tego 

2.  Do szkoły uczęszczają uczniowie od 6-stego roku życia, ale nie wcześniej niż od 5-
tego roku życia.

3.  Do  szkoły  dyrektor  przyjmuje  wszystkich  uczniów  zamieszkujących  w  ustalonym
obwodzie szkoły.

4. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na
to pozwalają.

5.  Na  wniosek  rodziców  ucznia  oraz  po  zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej  dyrektor  może  zezwolić  na  pozaszkolną  formę  realizacji  obowiązku
szkolnego.

6. Szczegółowe zasady rekrutacji: 

1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej do końca kwietnia poprzedzającego 
dany rok szkolny.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.
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3. Do Zespołu przyjmuje się:

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza 
obwodem szkolnym.                                                                                             
3) Jeżeli przyjmowane dziecko z poza obwodu szkolnego spowoduje 
konieczność podzielenia klasy na dodatkowe grupy lub oddziały wymagana 
jest zgoda organu prowadzącego.

4. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13 do 16 lat.
5. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:
1) z urzędu – absolwentów 6 – letniej szkoły  podstawowej  zamieszkałych 
w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów 6 – letnich szkół 
podstawowych zamieszkałym poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy 
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
3) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów 
przyjmuje się na podstawie kryteriów:
a) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, tj. z języka polskiego, przyrody, języka 
angielskiego, matematyki, historii i innych osiągnięć ucznia, wymienione 
w świadectwie ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej,
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i innych 
osiągnięć ucznia, o których mowa w pkt. a) jest następująca:
  - ocena celująca – 6 pkt.,
  - ocena bardzo dobra – 5 pkt.,
  - ocena dobra – 4 pkt.,
  - ocena dostateczna – 3 pkt.,
  - ocena dopuszczająca – 0 pkt.,
  - inne osiągnięcia – 0 – 10 pkt.
c) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, 
o których mowa w pkt. 5.  
  
6. Dyrektor gimnazjum , nie później niż do końca lutego każdego roku podaje 
kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w pkt. 5.
  
7. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się na 
podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
  
8. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo wyższej,
b) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

9. O przyjęciu ucznia do gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.
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10. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
a) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50 % 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. 

11. Przyjęcie do Zespołu Szkół dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2,
wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

12. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w Szkole Podstawowej może 
rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

13. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor 
Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      14. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 8 lat.

15. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu 
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców 
(prawnych opiekunów).

16. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

17. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Zespołu Szkół, w którym 
obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza 
szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej 
formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę wchodzącą
w skład Zespołu.

18. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły wchodzącej w 
skład Zespołu regulują odrębne przepisy.

                                                              § 39

   Tryb rozwiązywania sporów

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej: 

1) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto w
jej regulaminie,

2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
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3)  negocjuje  w  sprawach  konfliktowych  miedzy  uczniami,  rodzicami  
i nauczycielami,

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

5) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego,

6)  wydaje  zalecenia  wszystkim  statutowym  organom  szkoły,  jeżeli  ich  działalność
narusza interesy szkoły,

7) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem
lub interesem szkoły i terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposoby
postępowania  w  sprawie  będącej  przedmiotem  uchwały  w  przypadku  braku
rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu,

2.  Spory,  których  załatwienie  wymaga  współdziałania  dyrektora,  rady  pedagogicznej,
wychowawców  klas  lub  nauczycieli  są  rozpatrywane  przy  współudziale  wszystkich
zainteresowanych stron.

3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i
promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich decyzje
muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  ustalenia  trybu
odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie
stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie 7 dni.

5.  Do  rozstrzygnięcia  sporu  dyrektor  może  powołać  komisję  w  składzie  po  dwóch
przedstawicieli stron sporu.

6.  Nauczycielowi  przysługuje  odwołanie  od  ustalonej  oceny  wg  zasad  określonych
odrębnymi przepisami.

7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub
samorządu uczniowskiego.

   8.Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań 
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2) odpowiedzialności porządkowej,
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

                                                                § 40

                                                         Prawa uczniów
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1. Uczeń Zespołu ma prawo do znajomości swoich praw.

1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw, 

2) dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest
ogólnodostępny  i  znajduje  się  w szkolnej  bibliotece  oraz  na  stronie  internetowej
szkoły: www.szkola.trzesowka.org

2. Uczeń ma prawo do:

1)  otrzymania  informacji  z  różnych  źródeł  „ideologicznych”,  różnych  koncepcji
filozoficznych, bez cenzury (z wyjątkiem konieczności ograniczeń, o których mowa
w odnośnych artykułach oraz ze względu na wiek, zdolności percepcyjne),

2)  otrzymania  informacji  dotyczących  ucznia  o  zapadających  
w szkole decyzjach, takich jak np. ocena z przedmiotów.

a) uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika
elektronicznego-  do  bezpłatnego  uzyskiwania  informacji  w  zakresie  nauczania,
wychowania i opieki.

3) Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia to:

a)  możliwość  wypowiadania  własnych  sądów  światopoglądowych,     opinii  o
bohaterach historycznych, literackich,

b)  możliwość  wypowiadania  opinii  na  temat  programów i  metod  nauczania  oraz
spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,

c) możliwość wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej
sprawie,

d) możliwość przestawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje  dotyczące
uczniów.

4) Wolność myśli, sumienia, wyznawania:

a)  uczeń  ma  możliwości  uzewnętrznienia  przekonań  religijnych  
i światopoglądowych,

b)  szkoła  zapewnia  równe  traktowanie,  niezależnie  od  wyznawanej  religii,
światopoglądu,

c)   w szkole przestrzegana jest  tolerancja  wobec „inności”  religijnej,  kulturowej,
etnicznej.

5) Wolność zrzeszenia się:

a) uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,

b) w szkole działa SU, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,
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c) uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się
na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.

6) Wolność od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar
naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:

a) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności
cielesnej),

b)  poszanowanie  godności  ucznia  (zakaz  obrażania,  poniżania,  wyśmiewania,
stosowania presji psychicznej).

7) Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza: 

a)  ochronę  danych  osobistych  (np.  informacje  o  stanie  zdrowia,  wyniki  testów
psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny, wykształcenie
rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.),

b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.

8) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:

a)  jednakowe  ocenianie  i  traktowanie  ucznia  bez  względu  na  jego  wygląd
zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),

b)  równe  traktowanie  w  sytuacji  konfliktu  ucznia  –  nauczyciela  (możliwość
dowiedzenia swoich racji),

c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

e) ma prawo do niezdawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych,

f)  do  powiadomienia  z  wyprzedzeniem  o  terminie  i  zakresie  pisemnych
sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian
dotyczący większych partii materiału, w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery,

g)  korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Prawa proceduralne.

1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:

a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,

b) przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do dyrektora
szkoły,

c)  przez  dyrektora  szkoły  i  radę  pedagogiczna  do  rady  rodziców  lub  organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
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2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej.

3) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice. 

4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 41

Obowiązki uczniów

1. Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.   

2. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

3. Noszenie  schludnego  stroju.  Nie  noszenie  krótkich  spódnic,  spodni  biodrówek,
bardzo  krótkich  spodenek,  bluzek  z  dużymi  dekoltami.  Nie  noszenia  biżuterii
zagrażającej  życiu  i  zdrowiu  ucznia  i  innych.  Zakazuje  się  używania  makijażu,
farbowania włosów, malowania paznokci. Każdego ucznia obowiązuje strój galowy
podczas wszystkich uroczystości szkolnych i lokalnych gdy reprezentuje tam szkołę,
( granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe koszule lub bluzki.  

4.  Wykorzystania  w  pełni  czasu  przeznaczonego  na  naukę:  rzetelnej  pracy  nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do
zajęć  szkolnych,  uczestniczenia  w  wybranych  przez  siebie  organizacjach
młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.  

5. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

7.  Postępować  zgodnie  z  dobrem  szkolnej  społeczności,  dbania  o  honor  i tradycję
szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

8. Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych
(za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).

9.  Nie  przynoszenia  do  szkoły  przedmiotów  zagrażających  bezpieczeństwu  
i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.

10.Uczniowie  mogą korzystać z  telefonów komórkowych wyłącznie  podczas  przerw
śródlekcyjnych  za  zgodą  nauczyciela.  Nauczycieli  i  uczniów  obowiązuje
bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych,
wychowawczych  i  opiekuńczych.  Uczeń,  który  złamie  zakaz  oddaje  telefon  do
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depozytu z którego odebrać może go tylko rodzic. Uczniom bezwzględnie  zabrania
się używania na terenie szkoły telefonu do celów innych niż komunikowanie się.
Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z konsekwencjami dyscyplinarnymi oraz
powiadomieniem rodziców/opiekunów ucznia.

 

11.  Ucznia  obowiązuje  całkowity  zakaz  ćwiczeń  na  zajęciach  sportowych  
i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.

12. Dbanie o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz swoich kolegów   wystrzegać się
szkodliwych  nałogów:  alkohol,  papierosy,  narkotyki,  dopalacze,  napoje
energetyzujące.

13. We własnym zakresie naprawiać udowodnione, wyrządzone szkody materialne.

14.  Przestrzegać  zasad kultury współżycia,  godnego,  kulturalnego zachowania  się  w
szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

15.  Podporządkować  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora  szkoły,  rady
pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego.

16. Okazywać szacunek nauczycielom , wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym,  przestrzegając  społecznie  akceptowane  normy na  terenie  szkoły  i  poza
szkołą.

18. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych ani świetlicowych  ma
obowiązek opuszczenia szkoły zaraz po zakończeniu lekcji.

§ 42

    Nagrody i kary

1. Uczeń  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) wzorową postawę,

2) wysokie wyniki w nauce,

3)  znaczne  osiągnięcia  w  konkursach  przedmiotowych,  olimpiadach,  zawodach
sportowych,

4) wolontariat, odwagę,

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
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1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom, List gratulacyjny,

4) nagroda rzeczowa,

5) bezpłatna wycieczka (możliwość),

6) stypendium naukowe lub sportowe.

 Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców,

 3.  Dyrektor  szkoły  za  pośrednictwem  wychowawcy  jest  zobowiązany  poinformować
rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

4. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie dyrektora na apelu szkolnym,

3)  pisemne  powiadomienie  rodziców  o  nagannym  zachowaniu  ucznia  przez
wychowawcę i dyrektora,

4) uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem
do  innej  szkoły-   za  zgodą  Kuratora  Oświaty  i  dyrektora  szkoły  do  której  jest
przeniesiony,

5) powiadomienie policji w przypadku:

a)  kradzieży  (  w  porozumieniu  z  rodzicami  dziecka  pokrzywdzonego  i na  ich
wniosek);

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie
szkoły;

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;

e) brutalności;

f)  dopuszczenia  do  innych  wykroczeń,  które  naruszają  ogólnie  przyjęte  zasady
moralne i społeczne;

g) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WSO.

6) Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą
uczniów.
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PROCEDURY    ODWOŁAWCZE   OD   WYMIERZONEJ   KARY

1.  Od każdej  wymierzonej  kary  uczeń  może  się  odwołać  za  pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców, odwołanie kierowane jest do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

2. Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.

3.  Dyrekcja  szkoły  jest  zobowiązana  informować  rodziców  ucznia  
o zastosowaniu wobec niego kary. 

                                                         § 43

                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

2. W szkołach wchodzących w skład Zespołu mogą być tworzone środki specjalne.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkół Zespołu regulują odrębne przepisy.

4. Szkoły i Zespół Szkół używają pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla obydwu szkół wchodzących w skład 
Zespołu.

6. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę 
szkoły.

7. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 
czynności określają odrębne przepisy.

                                    CEREMONIAŁ SZKOŁY

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają  własne sztandary oraz ceremoniał szkoły. 

2. Szczegółowy ceremoniał wykorzystania sztandarów szkolnych został zawarty w odrębnym
dokumencie,  zwanym Ceremoniałem Szkoły.

3.  Sztandary  szkoły  przechowywane  są  w  gablotach  na  korytarzu  szkolnym.  Poczet
sztandarowy wyłania się z klas piątych i drugich gimnazjalnych w miesiącu czerwcu każdego
roku.

4. Chorążych oraz Asysty Pocztów Sztandarowych obowiązuje uroczysty strój: biała koszula,
bluzka, granatowe spodnie, spódnica, białe rękawiczki.

5. Przekazanie sztandarów odbywa się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.
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6. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy

1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt
szkolnych np. Święto Patronów, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne,

2)  w czasie  żałoby narodowej  zawieszamy flagi  państwowe z  czarną  wstęgą,  przed
budynkiem szkoły,

3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły,

4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego. 

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,

8. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i  materiałowej  określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
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§ 44

Procedura wprowadzania zmian w Statucie Szkoły

1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.

2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, SU oraz Radzie Pedagogicznej.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.

4.  Przesłanie  znowelizowanego  statutu  do  organu  prowadzącego  i nadzorującego,  celem
sprawdzenia zgodności zapisów statutowych  z prawem.

5. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady
Pedagogicznej. 

6. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go
uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem. 

7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się
odwołać do MEN w terminie 14 dni. 

8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje  możliwość odwołania
się do sądu administracyjnego.

9.  Uprawnioną  do dokonywania  nowelizacji  statutu  jest  rada  pedagogiczna,  podejmując
stosowną uchwałę. 

10. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1) dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej

2) Rada Rodziców,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Organ Prowadzący, 

5) Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 11. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz  w wersji papierowej do
wglądu w bibliotece szkoły.
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Nowelizacja Statutu nastąpiła w dniu 27 sierpnia 2015r. 
podjęciem Uchwały Nr 6/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  w Trzęsówce
w oparciu o Ustawę o zmianie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r,  

oraz w oparciu o Rozporządzenia MEN : z  2015r.

ZATWIERDZENIE ZMIAN W STATUCIE ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI……………………………………………

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:………………………………………..

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ…………………………………
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