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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku nr , 256 poz. 

2572 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz .U. z 2003 roku nr 118, poz. 

1112 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 , poz.526 i 527).  

9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia  24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym                                     
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ 

1. Niniejszy Statut dotyczy publicznego Zespołu Szkół Sportowych Nr1 w Krapkowicach im. 

Janusza Korczaka, zwanego dalej „zespołem szkół”, w skład którego wchodzi publiczna 

sześcioletnia sportowa szkoła podstawowa i publiczne trzyletnie sportowe gimnazjum dla 

dzieci i młodzieży.  

2.  Nazwy szkół wchodzących w skład zespołu określa się jako: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 

im Janusza Korczaka Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza 

Korczaka w Krapkowicach oraz odpowiednio Zespół Szkół Sportowych Nr 1 Publiczne 

Sportowe Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach. 

3. Nazwa szkoły używana jest w brzmieniu Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Krapkowicach  

4. Siedzibą Zespołu Szkół Sportowych jest budynek na Osiedlu XXX- lecia 24  

w Krapkowicach. 

§ 2 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ 

1.  Organem prowadzącym zespół szkół jest Gmina Krapkowice. 

2.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

3.  W zespole szkół prowadzone są klasy sportowe, integracyjne, z rozszerzonym językiem 

angielskim i językiem mniejszości niemieckiej w gimnazjum 

4.  Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 

5.  Cykl kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata. 

6.  Od 1 stycznia 2000 roku Zespół Szkół Sportowych Nr 1 prowadzi działalność w formie 

jednostki budżetowej. 

7.  Od 1 stycznia 2002r. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 prowadzi również obsługę finansowo-

księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach, Publicznych Przedszkoli  

nr  6 i 8 w Krapkowicach. 

  



Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

6 

 

ROZDZIAŁ II 

CEL I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 3 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum poprzez: 

a) zatrudnianie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

b) atrakcyjnie i profesjonalnie prowadzony proces nauczania, 

c) prowadzenie zajęć w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach 

przedmiotowych, 

d) dbałość o doposażanie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

e) umożliwienie, poprzez internet, dostępu do światowych zasobów informacji, 

f) umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, zespołu urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, świetlicy szkolnej, 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

poprzez: 

a) prowadzenie zajęć i działań z zakresu preorientacji zawodowej 

b) organizowanie spotkań z pracownikami biura pracy 

c) organizowanie wycieczek zawodoznawczych 

d) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów 

e) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 

f) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych   

z wyborem kierunku kształcenia zgodnie z opracowanym WSDZ 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków zespołu szkół i wieku uczniów 

poprzez: 

a) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań, potrzeb i oczekiwań 

wychowanków, 

b) wypracowywanie i realizowanie różnorodnych form współdziałania ze środowiskiem 

zewnętrznym w celu kształtowania i udoskonalania wewnątrzszkolnego środowiska 

wychowawczego, 

c) pozyskiwanie do współtworzenia atmosfery wychowawczej organizacji dziecięcych 

i młodzieżowych działających w środowisku zamieszkania uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu szkół 

poprzez: 

a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole  
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b) zobowiązanie nauczycieli do sprawowania opieki i przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa nad uczniami szkoły podczas wszystkich zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, jak i poza nią, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

c) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III, którzy 

pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica 

lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole 

d) zapewnienie opieki podczas przerw między obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, 

realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich, 

e) umożliwienie korzystania z posiłków w świetlicy z dożywianiem, 

f) czynienie starań o zapewnienie uczniom, w razie występujących potrzeb, pomocy 

materialnej stałej lub doraźnej, 

g) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z 

harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 

811) 

h) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez organizację, w miarę 

potrzeb, oddziałów integracyjnych, 

i) przydzielenie każdej klasie wychowawcy, 

j) zapewnienie poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych poprzez:  

 prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajamianiem jej z przepisami ruchu 

drogowego,  

 organizowanie różnorodnych form pracy sprzyjających opanowaniu przepisów 

ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach, 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami 

ruchu drogowego,  

k)  prowadzenie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed patologiami 

społecznymi i uzależnieniami. 

5) umożliwia i wspomaga indywidualny rozwój osobowości wychowanka poprzez: 

a) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

b) motywowanie i wdrażanie uczniów do samodzielnego i świadomego dokonywania 

wyboru wartości oraz uznawania i stosowania zasad tolerancji, 

c) kształtowanie i rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za słowa 

i czyny 

d) zapewnianie każdemu uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego 

i psychicznego z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości, potrzeb 

i zainteresowań, 

e) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

6) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowywaniu dzieci,  
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7) przygotowuje młodzież do podjęcia nauki odpowiednio w gimnazjum lub w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 

8) pomaga w rozwijaniu uzdolnień i predyspozycji: 

a) umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach itp. 

b) organizuje wystawy twórczości uczniów, 

c) upowszechnia osiągnięcia uczniów. 

§ 4 

PLAN PRACY 

1. W celu ukierunkowania i usprawnienia pracy zespołu szkół oraz koncentracji wysiłków na 

najważniejszych zadaniach, w tym i wynikających z zapotrzebowania społecznego 

dotyczącego zadań edukacyjnych, na każdy rok szkolny sporządza się plan pracy. 

2.  W planie pracy wyszczególnia się, prócz zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych terminarz imprez i uroczystości szkolnych, tematykę i terminarz posiedzeń 

rady pedagogicznej, problematykę i harmonogram hospitacji. 

3.  Załącznikami do planu pracy są: 

1) arkusze organizacji, 

2) plany zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) plan pracy świetlicy szkolnej, 

4) plan pracy biblioteki szkolnej, 

5) plany pracy organizacji uczniowskich, 

6) plany wychowawcze. 

4.  Zakres autonomii budżetowej zespołu szkół jako jednostki budżetowej obejmuje: 

1) wykonywanie usług dydaktyczno-wychowawczych na rzecz uczniów 

przebywających w zespole szkół, 

2) prowadzenie pełnego rozliczenia finansowo-księgowego zespołu szkół w zakresie 

otrzymanych środków z budżetu gminy, 

3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w zespole szkół, 

4) prowadzenie gospodarki eksploatacyjnej obiektu szkolnego, 

5) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników zespołu szkół zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

6) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych zespołu szkół, 

7) prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz przeciwpożarowych 

8) prowadzenie pełnego rozliczenia finansowo-księgowego Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach, Publicznych Przedszkoli nr 6 i 8 w 

Krapkowicach  
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ROZDZIAŁ III 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 5 

ZASADY SYSTEMU OCENIANIA 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum reguluje rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Zasady oceniania z religii (etyki): 

1) ocenę z religii (etyki) wlicza się do średniej oceny ucznia 

2) ocena ma wpływ na ukończenie przez ucznia klasy lub szkoły z wyróżnieniem 

§ 6 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez nich wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania 

oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

1a)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

1b) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu dalszego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formie przyjętej w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ocen  

o której mowa w § 6; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

8) ustalenie zasad oceniania projektów edukacyjnych realizowanych w gimnazjum 

3a.W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  w 

oparciu o okresową ewaluację; 

4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobach 

oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5a. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) opublikowania informacji na stronie www szkoły  

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji 

możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

5b. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia, 

przekazuje uczniowi informację o umiejętnościach i wiedzy podlegających ocenianiu w 

bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności 

z tego zakresu materiału.  

6. (uchylony).  
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7.  (uchylony) 

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

realizowanego przez siebie programu nauczania w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

9. (uchylony) 

10. (uchylony)  

11. (uchylony)  

12. (uchylony)  

13.  Jawność ocen. 

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

2) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej wysokości. 

3) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. 

4) Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

a)  na zebraniach ogólnych; 

b) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

c) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

14. Uzasadnianie ocen. 

1)  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2)  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki 

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje 

prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

3)  Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są pisemne.  

4) W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych 

godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

15. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

3) projekt edukacyjny. 
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16. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

–w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

17. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

18. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad . Ocena za wkład pracy 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

19. Rodzaje ocen szkolnych. 

 W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne– na zakończenie roku 

szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku 

nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów 

uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania 

stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, 

plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej.  

§ 7 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

1. (uchylony) 

2. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne : 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach- nie musi być zapowiadana;, 

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału 

określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem. Termin 

winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 
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2) praca i aktywność na lekcji; 

3) odpowiedź ustna; 

4) praca projektowa; 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

7) twórcze rozwiązywanie problemów. 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1). Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

a) prace pisemne:  

- sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,  

- kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 

ostatnich tematów, może być niezapowiedziana,  

- referaty,  

- zadania domowe  

b). wypowiedzi ustne:  

- odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

- wystąpienia (prezentacje),  

- samodzielne prowadzenie elementów lekcji,  

c) sprawdziany praktyczne,  

d) projekty grupowe,  

e) wyniki pracy w grupach,  

f) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  

prezentacje  Power Point, plakaty, itp.,  

g) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,  

h) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu itp.)  

2). Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w 

wymiarze tygodniowym: 

a) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 

b) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny 

c) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen 

d) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen 

3). Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

30% - 49% - dopuszczający  

50% - 74% - dostateczny  

75% - 89% - dobry  

90% - 99% - bardzo dobry   

zadanie dodatkowe- celujący 
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4). Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

20% - 39% - dopuszczający  

40% - 54% - dostateczny  

55% - 70% - dobry  

71% - 89% - bardzo dobry   

90% - 100% - celujący  

5). W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

6). Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane.  

7). Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie 

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po 

czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym 

terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu 

sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel 

może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

8). Każda kartkówka i sprawdzian musi zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem. 

Po upływie dwóch tygodni, od powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, gdy 

uczeń nie podejdzie do zaliczenia zaległej pracy nauczyciel wpisuje ocenę 

niedostateczną. 

9). Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostateczną.  

10). Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostateczną. 

11). Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w 

terminie ustalonym przez nauczyciela:  

12). Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.  

13). Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z 

przedmiotu, którego uczy.  

14). Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” 

(bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak 

zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy 

Oceniania.  
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15). W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu więcej 

niż jeden sprawdzian. 

16). Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w 

terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 

prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w 

okresach świąt, ferii. 

17). Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć.  

§ 8 

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

 stopień celujący - 6 

 stopień bardzo dobry - 5 

 stopień dobry - 4 

 stopień dostateczny - 3 

 stopień dopuszczający - 2 

 stopień niedostateczny - 1. 

2.  W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną 

opisową. 

2a.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3.  Skala ocen bieżących może być rozszerzona przez stosowanie znaków + lub –  

1) Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

2) Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 

4.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

5.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające 

poza program danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
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b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,  

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

d)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone 

na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

podstawowych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne  i praktyczne; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  

§ 9 

SKALA OCEN Z ZACHOWANIA 

1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali:  

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne 
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2. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

3.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

4. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8) zaangażowanie ucznia w realizację projektów edukacyjnych w gimnazjum 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu  

1) na oceny z zajęć edukacyjnych. 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. (uchylony) 

 

§ 10 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji  

z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami danej klasy, samym uczniem zgodnie  

z kryteriami: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą  

i dodatkowo: 

- wykazuje wysoką kulturę osobistą w stosunku do rówieśników, nauczycieli, rodziców, 

pracowników administracji i obsługi szkoły (jest nienagannie grzeczny, serdeczny, 

uczynny i prawdomówny), 

- przestrzega normy społeczne, organizuje pomoc dla innych i pomaga osobom 

słabszym i niepełnosprawnym, 

- bierze aktywny udział w zajęciach edukacyjnych i wzorowo spełnia wszelkie 

wymagania szkolne, 

- w pełni wykorzystuje swoje uzdolnienia, w swoich działaniach wykracza poza 

wymagania stawiane przez nauczycieli (udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych, pracach porządkowych, wszelkiej działalności artystycznej, pracach na 

rzecz klasy i szkoły (SU)), 

- inicjuje i wykonuje prace społeczne użyteczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,  

- posiada dużą umiejętność współdziałania w zespole i umie ponosić odpowiedzialność 

za wyniki pracy grupy, 
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- jeśli deklaruje chęć udziału w zajęciach pozalekcyjnych (SU, kółka zainteresowań) 

systematycznie na nie uczęszcza, 

- punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, wszystkie nieobecności ma 

usprawiedliwione i nie więcej niż 3 razy spóźnił się na którąś z lekcji. 

- szanuje wytwory pracy ludzkiej, mienie szkolne i społeczne oraz reaguje na ich 

niszczenie (zwraca uwagę, informuje nauczyciela dyżurującego, wychowawcę lub 

dyrektora szkoły), 

- nie przetrzymuje książek z biblioteki szkolnej, sam bez upomnień zwraca książki 

przed zakończeniem roku szkolnego,  

- jest zawsze schludnie i czysto ubrany, nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów  

i nie nosi tatuaży, 

- wykazał się bardzo dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w kluczowych działaniach na 

poszczególnych etapach jego realizacji. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania na ocenę dobrą,  

a ponadto: 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dba o kulturę słowa i poprawność językową, 

- zawsze zachowuje się taktownie – stosownie do sytuacji, 

- w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich 

przedmiotów, starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczycieli, 

- bierze udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych, 

- wykonuje prace społeczne użyteczne na rzecz szkoły, 

- posiada umiejętność współdziałania w zespole, 

- punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, i nie więcej niż 4 razy 

spóźnił się na którąś z lekcji. 

- dba o mienie szkoły, rzeczy osobiste i mienie kolegów,  

- nie przetrzymuje książek z biblioteki szkolnej, 

- dba o wygląd własny (jest czysto ubrany, nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, nie 

nosi tatuaży), klasy i szkoły, 

- pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając 

rzeczowo i życzliwie członków zespołu. 

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i swoich rówieśników, nie narusza 

godności własnej i innych osób, 

- dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, unika złośliwych przezwisk, 

- jest tolerancyjny; rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym  

i pożądanym, 

- przestrzega zasad statutu oraz regulaminu szkolnego, 

- szanuje tradycje szkoły,  

- ma pozytywny stosunek do nauki i prac społecznych, 

- stara się punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, wszystkie 

nieobecności ma usprawiedliwione, i nie więcej niż 5 razy spóźnił się na którąś 

z lekcji, 
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- do lekcji jest przygotowany zgodnie z WSO i PSO, przynosi podręcznik, zeszyty  

i potrzebne przyrządy, 

- wykonuje zadania powierzone przez nauczyciela, ale sam nie wykazuje się inicjatywą, 

- potrafi współżyć w grupie, nie ma większych problemów z rówieśnikami, 

- kulturalnie zachowuje się na przerwach, nie wychodzi poza teren szkoły, nie stwarza 

zagrożenia dla siebie i innych, 

- na lekcjach nie używa telefonu komórkowego, discmena, radia, nie przygotowuje się 

na inne przedmioty, 

- szanuje mienie szkolne i własność kolegów, 

- dba o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny (nie stosuje makijażu, nie nosi tatuaży, 

kolczyki tylko na uszach), 

- nie ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków)  

i nie namawia do nich kolegów, 

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, prawidłowo wypełniał 

swoje zadania reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie odnosi się do osób dorosłych i swoich rówieśników, 

- przejawia tolerancję wobec światopoglądu i przekonań innych, 

- nie używa wulgaryzmów,  

- zdarza mu się lekceważyć regulaminy szkolne, ale szanuje tradycje szkoły, 

- stara się regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, maksymalnie bez usprawiedliwienia 

opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych w semestrze nie więcej niż 6 razy spóźnił 

się na którąś z lekcji. 

- nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być 

nieprzygotowanym do zajęć, często nie pracuje w miarę swoich możliwości  

i warunków,  

- czasami utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych, ale upomniany stosuje się do 

ustalonych zasad i wykonuje polecenia, nie wykazuje złej woli,  

- rzadko wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, organizacjami szkolnymi, 

- stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale trzeba mu kilkakrotnie zwracać 

uwagę, że może swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla innych, 

- stara się szanować mienie szkolne i społeczne, ale czasami bezmyślnie je niszczy, 

- dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, 

- nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, ale jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- jest arogancki w stosunku do rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły, 

- jest nieuczciwy wobec kolegów i nauczycieli, 

- wyraża się wulgarnie i ordynarnie, 

- jest nietolerancyjny, obraża i prześladuje osoby innej rasy, innego wyznania lub osoby 

niepełnosprawne, 

- często narusza regulaminy, nie reaguje na uwagi, lekceważy polecenia, 
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- opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godzin lekcyjnych w semestrze, często 

spóźnia się na zajęcia, 

- lekceważąco traktuje naukę i nauczycieli, nie jest zainteresowany samorozwojem  

i zdobywaniem nowych umiejętności, 

- regularnie jest nieprzygotowany do lekcji, nie nosi podręczników, zeszytów  

i potrzebnych przyrządów 

- bardzo często utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych, 

świadomie dąży do zakłócenia spokoju, nie podejmuje prób poprawy, 

- nie wykazuje żadnego zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i społeczności 

szkolnej, 

- w czasie lekcji lub przerwy wychodzi poza teren szkoły, 

- jego postępowanie zagraża zdrowiu i życiu innych, 

- niszczy mienie szkolne oraz własność kolegów, 

- jego wygląd jest rażący i prowokujący (makijaż, ubiór, fryzura, tatuaże), mimo 

licznych uwag dotyczących niestosowności stroju lub niedostatecznej dbałości  

o higienę, nadal nie przywiązuje wagi do wyglądu zewnętrznego, 

- przyłącza się do grup i jednostek łamiących zasady współżycia społecznego, 

- podczas realizacji projektu gimnazjalnego odmawiał współpracy, co miało wpływ na 

przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem 

obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

- jest agresywny, arogancki, wulgarny, nie ma żadnego szacunku dla kolegów, 

nauczycieli i innych dorosłych, 

- potrafi znęcać się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, 

- stosuje szantaż, wyłudzanie lub zastraszanie, 

- nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 

- demonstruje swe lekceważenie obowiązków szkolnych i zasad współżycia w szkole  

i poza nią, 

- lekceważąco traktuje naukę i nauczycieli, ma lekceważący stosunek do ocen 

niedostatecznych, 

- uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej, 

- dopisuje oceny, podrabia podpisy i usprawiedliwienia,  

- nie ma poszanowania dla pracy innych, niszczy mienie szkolne i społeczne oraz 

namawia innych do jego niszczenia, 

- bierze udział w bójkach, kradzieżach, napadach, 

- naraża uczniów i nauczycieli na utratę zdrowia i życia, 

- podejmuje próby palenia papierosów, picia alkoholu, zażywa lub rozprowadza 

narkotyki, 

- działa w nieformalnych grupach, takich jak sekty, bandy młodzieżowe, gangi,  

- nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków,  

a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak  

i opiekuna. 

2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące 

wystawionej rocznej oceny z zachowania zgodnie z §12  
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§ 11 

KLASYFIKOWANIE 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, według skali ocen, oraz oceny z zachowania 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza 

się raz w ciągu roku, w styczniu, z końcem semestru I. 

3. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej 

oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania, przy czym obydwie te oceny są ocenami 

opisowymi. 

4. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 

szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według obowiązującej skali ocen. 

5. (uchylony). 

5a. Proponowane oceny roczne wpisuje się do dziennika  w terminie na 14 dni przed 

zakończeniem roku szkolnego.  Nauczyciel informuje uczniów o propozycjach ocen na 

tydzień przed datą wpisania ich do dziennika, w obecności całej klasy.   

5b. Wychowawca klasy informuje rodziców o proponowanych ocenach rocznych 

klasyfikacyjnych formie: 

1) zapisaniu ich w wyznaczonym miejscu w dzienniku elektronicznym; 

2) na zebraniu rodziców poprzez przedstawienie odpowiednich zapisów w Dzienniku 

Wychowawcy. Rodzice potwierdzają powzięcie informacji własnoręcznym podpisem w 

Dzienniku Wychowawcy; 

3) w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu poprzez 

wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania 

rodziców. 

6. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania - 

wychowawca klasy. 

7. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty 



Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

22 

 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

10. Ocena klasyfikacyjna lub semestralna uwzględnia aktualny stan wiedzy i umiejętności,  

a nie średnią arytmetyczną 

11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna (i tylko niedostateczna) ocena klasyfikacyjna 

końcoworoczna może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

13. Ustala się następującą zależność pomiędzy średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

(odpowiednio semestralnych lub końcoworocznych), a zaliczeniem ucznia do odpowiedniej 

grupy: 

uczeń niedostateczny - gdy ma jedną lub więcej ocen niedostatecznych 

uczeń dopuszczający - średnia do 2,74 

uczeń dostateczny - średnia od 2,75 do 3,74 

uczeń dobry - średnia od 3,75 do 4,74 

uczeń bardzo dobry - średnia od 4,75 do 5,4 

uczeń celujący - średnia od 5,5 do 6,0 

§ 12 

TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela  

zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.   

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 

tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 

przepisy Statutu Szkoły. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych;  
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4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego  terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy.  

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

§ 12 A 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM.  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się, zgodnie z ustalonymi procedurami, do dyrektora szkoły  

w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia w jakich punktach ustalenie oceny było 

niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 



Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

24 

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog,  

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust.1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 16 pkt. 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 1 ustępu 3 ustala dyrektor,  

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian powinien 

odbyć się, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3 pkt. 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11.  Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

 

§ 13 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

3.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

4.  Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne ustala egzaminator. 

5.  Dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu 

(przedmiotów) wyznacza, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

termin egzaminu klasyfikacyjnego:  

1) w przypadku ucznia nie klasyfikowanego w I semestrze, egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru II, 

2) w przypadku ucznia nie klasyfikowanego w II semestrze, egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
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6.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

7.  Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą dyrektor 

zespołu szkół wyznacza komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego  

1) zostaje on przyjęty do jednej z klas szkoły podstawowej czy gimnazjum  

2) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. Egzamin nie obejmuje ucznia wymienionego w pkt. 6 

9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor zespołu szkół 

powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący 

2) egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania 

odpowiedniej klasy szkoły podstawowej albo gimnazjum, z zastrzeżeniem zawartym  

w punkcie 8. 

 W egzaminie mogą uczestniczyć - w charakterze obserwatorów - rodzice lub opiekunowie 

prawni dziecka. 

11.  Tryb przeprowadzania komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego i liczbę przedmiotów,  

z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący 

komisji w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

12.  Do egzaminów klasyfikacyjnych, wymienionych w punktach 1,2,3 i 7 stosuje się przepisy 

zawarte w punkcie 2 i 6 działu EGZAMINY POPRAWKOWE 

13.  Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu  

z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny, aby 

umożliwił egzaminatorom w porozumieniu z przewodniczącym komisji na ustalenie stopnia 

według obowiązującej w zespole szkół skali ocen.  

14.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator (w przypadku 

komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu  

z przewodniczącym komisji) ustala stopień według skali ocen. 

15.  (uchylony) 

16.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 
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17.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 15. 

18.   Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

§ 14 

PROMOWANIE 

1.  Uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego, przy czym, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły 

podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

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

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

3.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punktach 1 albo 2, nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem punktu 4. 

4.  Ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko 

w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię 

psychologiczni-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz  

w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

5.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do 

klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6.  Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

§ 15 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

1.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz 
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wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu szkół w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

1)  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

2) Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu szkół.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor zespołu szkół albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

5.  Nauczyciel, o którym mowa w punkcie „2” składu komisji, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor zespołu szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez dyrektora zespołu szkół, nie później niż do końca września. 

8.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 9. 

9.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

11.  W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
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komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

12.  Egzamin przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 16 

UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, wyższe od oceny niedostatecznej  

i ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w punkcie 2 

i 3. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego  

w następnym roku.  

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada 

pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  

z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

§ 17 

SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.”, 

1). Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

b) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz  

z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów 

w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 
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c)  w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

2. W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności  

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, 

fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.  

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy. 

4. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny publikowany jest informator 

zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań. 

6. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.  

7. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego  

z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej 

części tego egzaminu, o której mowa w punkcie 3. Uprawnienie do zwolnienia stwierdza 

dyrektor komisji okręgowej. 

8. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części 

najwyższego wyniku. 

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego  

w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje 

do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, 

przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

11. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora komisji 

okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. 

12. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest 

ostateczny. 

13. Wyniku sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. 
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14. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni 

przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa 

w punktach 6 i 7 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 

15. Komisja okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu  

i egzaminu gimnazjalnego. 

16. Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że  

w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

17. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od 

ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

18. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 14 lub  

z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian czy egzamin  

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić zarówno  

w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów. 

19. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu pisemnego spowodowanej 

zaginięciem prac egzaminacyjnych sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub innymi 

przyczynami losowymi, dyrektor komisji okręgowej zarządza ponowne przeprowadzenie 

sprawdzianu albo egzaminu. 

20. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w punkcie 16 i 17 ustala 

dyrektor komisji okręgowej. 

21. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 12, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). 

22. Uczniowie z niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

23. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
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ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH 

§ 18 

OGÓLNE ZASAD REALIZACJI PROJEKTÓW 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści.  

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  

i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum  

w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego.  

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

9. W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub 

jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

10. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca 

nauki ucznia w gimnazjum. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego.  
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12. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum  

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

ROZDZIAŁ V 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM  

§ 19 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, FORMY OPIEKI  

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do własnych możliwości: 

1) koła zainteresowań, 

2) zajęci wyrównawcze, 

3) gimnastyka korekcyjna, 

4) wycieczki, 

5) wyjścia na spektakle teatralne, spektakle profilaktyczne i imprezy artystyczne, 

6) uroczystości szkolne i klasowe, 

7) udział uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych, 

8) wyjazdy w ramach współpracy międzynarodowej, 

9) zajęcia sportowe, wyjazdy na turnieje sportowe 

10) korzystanie z zasobów biblioteki, 

11) zajęcia w świetlicy szkolnej. 

2. Szkoła może również organizować inne, odpłatne formy zajęć pozalekcyjnych, zgodnie  

z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców. 

3. Pedagog szkolny lub koordynator do spraw bezpieczeństwa w porozumieniu  

z wychowawcami klas nadzoruje realizację obowiązku szkolnego. 

4. Uczniom, którzy z przyczyn zdrowotnych, rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

wymagają szczególnej pomocy i wsparcia, szkoła zapewnia, odpowiednio do możliwości 

własnych, różnorodne formy opieki poprzez: 

1) organizowanie pomocy w wyrównywaniu i likwidowaniu mikrodeficytów i zaburzeń 

rozwojowych (rewalidacja, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, 

logopedyczne), 

2) organizowanie opieki nad uczniem niepełnosprawnym, 

3) wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do sądów dla nieletnich oraz placówek opieki 

całkowitej. 

§ 20 

POMOC MATERIALNA 

1. Zespół szkół podejmuje działania celem uzyskania środków przeznaczonych na pomoc 

materialną dla uczniów. Pomoc może być udzielana w formie: 

1) nieodpłatnego lub częściowo płatnego dożywianie w stołówce szkolnej, 
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2) dofinansowania wypoczynku letniego, zimowego oraz zielonych szkół, 

3) zaopatrzenia w podręczniki szkolne. 

4) pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

a) stypendium szkolne  

b) zasiłek szkolny  

5) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu. 

ROZDZIAŁ VI 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZĄ 

§ 21 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczno - 

opiekuńczo - wychowawczą: 

1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach 

2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

3) Policją,  

4) Centrum Pomocy Rodzinie 

2. W razie potrzeby szkoła może podejmować współpracę z sądem, prokuraturą, Strażą 

Miejską i innymi służbami społecznymi. 

§ 22 

FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Współdziałanie szkoły z poradniami przybiera następujące formy:  

1)  kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne  

2) udzielanie rodzicom informacji o placówkach świadczących poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc 

3) organizowanie szkoleń RP, rodziców i uczniów prowadzonych przez pracowników 

placówek wspomagających opiekę i wychowanie 

4) uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach organizowanych w poradniach i innych 

instytucjach świadczących pomoc uczniom i rodzicom 

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej polega na organizowaniu opieki i pomocy 

materialnej uczniom w trudnej sytuacji, kierowanie uczniów wymagających specjalistycznej 

pomocy do placówek wspierających opiekę i wychowanie 

3. Współpraca z policją, strażą miejską, z sądem, kuratorami sądowymi odbywa się poprzez 

stałe współdziałanie w zakresie profilaktyki zagrożeń, pomocy doraźnej, nagłych 

interwencji. (Każda dotycząca uczniów wizyta w szkole, powinna być wcześniej 
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zasygnalizowana dyrektorowi, koordynatorowi do spraw bezpieczeństwa lub uzgodniona  

z innym pracownikiem szkoły) 

ROZDZIAŁ VII 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, 

WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI 

§ 23 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Szkoła wychowuje dzieci i młodzież przy stałej współpracy z rodzicami stosując zasady:  

1) wzajemnej wymiany informacji o uczniu;  

2) uzgadniania podstawowych kryteriów postępowania z uczniem (wymagania, sposób 

wyrównywania braków, profilaktyka wychowawcza);  

3) wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, realizacji zadań 

dydaktyczno - wychowawczych klasy; 

2. Każdy rodzic ma prawo zwrócić się do nauczyciela w terminie wyznaczonym  

o informacje dotyczące swojego dziecka oraz uzyskania pomocy w sprawach dydaktycznych  

i wychowawczych.  

§ 24 

FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Ustala się następujące formy współpracy rodziców z nauczycielami:  

1) zebrania z rodzicami, których termin ustala dyrektor szkoły lub wychowawca klasy;  

2) kontakty indywidualne w ramach konsultacji nauczycielskich i członków kierownictwa 

szkoły;  

3) spotkanie rodziców klasy z nauczycielami uczącymi w klasie;  

4) uczestnictwo, współorganizacja imprez klasowych, szkolnych 

5) rozmowy bezpośrednie i telefoniczne, korespondencję (w tym wezwanie rodzica listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru), komunikaty w dzienniku elektronicznym, 

6) wpis do „Zeszytu Kontaktowego” 

7) działalność w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły 

ROZDZIAŁ VIII 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE 

§ 25 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

1.  Organami zespołu szkół są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół; 
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3) Rada Rodziców – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół; 

4) Samorząd Uczniowski – wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. 

5) Rada Zespołu Szkół 

2.  Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół. 

§ 26 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

1. Dyrektor zespołu szkół: 

1) kieruje działalnością zespołu szkół i reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej, 

4) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie uczniom dokumentów zgodnych  

z posiadaną przez zespół szkół dokumentacją. 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole. 

6) jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole. 

7) w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu 

edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym 

dalej regulaminem. 

8) wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu. 

9) w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów. 

2. Dyrektor, w ramach podstawowych zadań: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

2) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku od 6 do 18 lat, 

wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku 

szkolnego poza szkołą, przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego oraz wnioskuje 

do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

3) wyznacza składy komisji egzaminacyjnych egzaminów klasyfikacyjnych  

i poprawkowych, 

4) realizuje uchwały rady zespołu szkół oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących - wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych  

z przepisami prawa, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie organ prowadzący 

zespół szkół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół, zaopiniowanym 

przez radę zespołu szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu szkół, 
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7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych,  

8) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą zespołu szkół oraz radą 

pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, 

9) rozstrzyga sprawy sporne między organami zespołu szkół, 

10) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

12) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady zespołu szkół i organu prowadzącego 

powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, 

13) wydaje polecenia służbowe, 

14) przyznaje nagrody i wymierza kary, 

15) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

złożenia sprawozdania, oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. 

16) realizuje inne zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela” 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole szkół nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół, 

2) przyznawania nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom zespołu szkół, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady zespołu 

szkół, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników zespołu szkół, 

4. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej: 

1) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, 

2) odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

3) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności zespołu szkół. 

5.  Dyrektor zespołu szkół w ramach rekrutacji:  

1) powołuje komisję rekrutacyjną;  

2) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;  

3) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Sportowych nr 

1, tryb postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów oraz termin 

rekrutacji do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej  

4) rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji 

rekrutacyjnej;  

5) wyznacza termin postępowania uzupełniającego w porozumieniu z Burmistrzem 

Krapkowic;  
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6) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie 

roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących 

zmianami planu finansowego placówki;  

7) odracza od obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie później niż do końca roku 

szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

6. Dyrektor zespołu szkół  

1) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym. 

2) podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

3) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów . 

4) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 

bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami  

i materiałami; 

5) zasady gospodarowania zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych; 

§ 27 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły 

2. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół: 

1) zatwierdza plany pracy zespołu szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum), po 

zaopiniowaniu ich przez radę zespołu szkół, 

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w zespole szkół, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę zespołu szkół 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu szkół, 

5) opiniuje: 

a) organizację pracy zespołu szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego zespołu szkół, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
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d) propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

e) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego 

f) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów 

gimnazjum; 

6) przygotowuje projekt statutu zespołu szkół albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia 

radzie zespołu szkół, 

7) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w zespole szkół, 

8) ustala regulamin swojej działalności i protokołuje zebrania, 

9) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków, 

10) członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania tych spraw, 

poruszanych na swoich posiedzeniach, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników zespołu szkół. 

11) w posiedzeniach rady mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji 

działających na terenie zespołu szkół. 

§ 28 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. W zespole szkół działa Samorząd Uczniowski – wspólny dla wszystkich szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

1) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin (który nie może 

być sprzeczny ze statutem zespołu szkół) uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

2) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3) Samorząd może przedstawiać radzie zespołu szkół, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu szkół, a w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

g) (uchylony) 
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§ 29 

RADA ZESPOŁU SZKÓŁ 

1. Rada Zespołu Szkół. 

1) W zespole szkół działa 6-osobowa rada zespołu szkół w skład której wchodzi: 

- 3 nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną, 

- 3 rodziców wybranych przez radę rodziców,  

2) Powstanie rady zespołu szkół pierwszej kadencji organizuje dyrektor zespołu szkół na 

łączny wniosek dwóch spośród następujących organów:  

a) rady pedagogicznej 

b) rady rodziców 

c) samorządu uczniowskiego 

3) Kadencja rady zespołu szkół trwa 3 lata, przy czym dopuszcza się możliwość 

dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady w przypadkach: 

a) ustania stosunku ze szkołą (rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela, 

ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum przez ucznia lub dziecko rodzica), 

b) trzech kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności członka rady na jej 

posiedzeniach, 

c) na wniosek własny członka rady. 

4) Rada zespołu szkół uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera 

przewodniczącego. 

5) Zebrania rady są protokołowane. 

6) Rada zespołu szkół uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu szkół 

oraz: 

a) uchwala statut zespołu szkół, 

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 

zespołu szkół i opiniuje plan finansowy zespołu szkół, 

c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół, 

d) opiniuje plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, projekty innowacji  

i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla funkcjonowania 

zespołu szkół, 

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan zespołu szkół i występuje  

z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do 

wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

f) w celu wspierania działalności statutowej zespołu szkół rada może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania 

określa regulamin rady zespołu szkół, 

g) może porozumiewać się i współpracować z radami innych szkół. 
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§ 30 

RADA RODZICÓW 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców 

1) w zespole szkół działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców 

uczniów. 

2) kadencja rady rodziców trwa rok 

3) zasady funkcjonowania i strukturę określa regulamin uchwalony przez radę  

4) Rada Rodziców liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w szkole 

5) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach 

6) decyzje Rady Rodziców są jawne 

7) rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco- doradczym 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.  

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego szkoły lub Programu 

Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 
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§ 31 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  

I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

1.  Organy zespołu szkół współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa, wzajemnego szacunku 

i zrozumienia wspólnych celów. 

2.  Współpraca i współdziałanie dokonuje się poprzez: 

1) wzajemne przekazywanie informacji i opinii, 

2) organizowanie wspólnych spotkań, 

3) udostępnianie planów pracy, sprawozdań, rozliczeń, 

4)  uczestniczenie, z głosem doradczym, przedstawicieli danego organu w obradach innych 

organów zespołu szkół, 

5) powoływanie wspólnych komisji do rozwiązywania określonych problemów, 

dokonywania analiz i ocen, opracowywania i przeprowadzania działań itp., 

6) inspirowanie i wspieranie działalności innych organów zespołu szkół, 

3.  Zasady rozwiązywania konfliktów są następujące: 

1) spory wynikłe między uczniami rozstrzyga samorząd uczniowski, a w przypadku nie 

rozstrzygnięcia wychowawcy klas, 

2) spory wynikłe między uczniem a nauczycielem lub pracownikiem administracyjno-

obsługowym rozstrzyga dyrektor, a w przypadku nie rozstrzygnięcia rada pedagogiczna, 

3) spory wynikłe między rodzicem a nauczycielem lub pracownikiem administracyjno-

obsługowym rozstrzyga dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

a w przypadku nie rozstrzygnięcia społeczna rada szkoły, 

4) spory wynikłe pomiędzy nauczycielami lub pracownikami administracyjno-

obsługowymi rozstrzyga dyrektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych,  

a w przypadku nie rozstrzygnięcia rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii społecznej 

rady szkoły i związków zawodowych, 

5) spory wynikłe między nauczycielem lub pracownikiem administracyjno-obsługowym 

a dyrektorem rozstrzyga rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych, a w przypadku nie rozstrzygnięcia społeczna rada szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych, a w przypadku nie rozstrzygnięcia 

organ prowadzący szkołę. 

ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 32 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

1.  Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia 

następnego roku. 
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2.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

3.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji zespołu szkół opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego zespołu szkół. Arkusz 

organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

4.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin i przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. 

5.  Szkolne zestawy programów i podręczników na kolejny rok szkolny zatwierdza Rada 

Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców do dnia 31 maja. 

§ 33 

ODDZIAŁY SZKOLNE 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

1) W roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 podziału uczniów klasy pierwszej szkoły 

podstawowej na oddziały dokonuje się według roku urodzenia i miesiąca urodzenia, 

poczynając od uczniów najmłodszych.  

2) Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w pkt.1).  

Może to nastąpić w przypadkach:  

a) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych 

rocznikach;  

b) dzieci są spokrewnione;  

c) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;  

d) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;  

e) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

2.  Liczba uczniów w oddziale klas 1 – 3 szkoły podstawowej nie może przekraczać 25,  

w oddziałach 4 – 6 szkoły podstawowej i gimnazjalnych nie powinna przekraczać 30.  

2a. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

2b. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły 

jest obowiązany: 
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1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady 

Rodziców 

lub 

2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.  

2c. W przypadkach, jak w ustępie 2b, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy 

Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o 

niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

2d. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 2c. 

3.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem, że podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach  

z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

4.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie 7, można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego. 

5.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

6.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

7.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej czynione będą starania, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

8.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

§ 34 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy. 

1a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze; 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w 

rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
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5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 

stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), 

organizowane w trybie określonym w tych przepisach; 

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

7)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas 1- 3 szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład 

dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

3. Podstawową formą pracy zespołu szkół w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach 

gimnazjalnych są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, jak np. nauczanie języków obcych, elementów informatyki, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań  

i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych,  

a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe). 

6. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników 

zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. Na 

zajęciach finansowanych przez rodziców (np. dodatkowy język obcy) lub inne podmioty 

(np. fundacje) dopuszcza się inną wielkość grupy (także poniżej wyznaczonego progu). 

Niższe progi liczebności grup mogą być też ustalane na zajęciach bardzo specjalistycznych  

z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez 

organ, osobę lub instytucję finansującą. 

7. Na zajęciach organizowanych w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych  

i międzyszkolnych liczba uczestników nie może być niższa niż 15 uczniów. 

8. Szkoła umożliwia uczniom szkoły podstawowej naukę języka mniejszości narodowej- 

niemieckiego na podstawie deklaracji rodziców.. 

a) Wymiar godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej- niemieckiego 

określa ramowy plan nauczania mniejszości. 

9. Organizacja nauczania religii/etyki w szkole. 
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1) Udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.  

2) W przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia 

dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział 

w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny 

nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

3) W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

4) W szkole organizuje się nauczanie religii/ etyki na życzenie rodziców/ ustawowych 

opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki 

wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli 

rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po 

złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest 

obowiązkowy.  

5) Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.  

6) Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych, międzyklasowych. 

7) W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi mniej niż 

7 uczniów / dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. 

Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem 

wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w 

jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

8) W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i 

świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

9) Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję 

ucznia. 

10) Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni 

szkolnych.  

11) W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w 

arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

12) Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

10. (uchylony).  

11. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub 

pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest 

obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący 
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zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości 

ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły  

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach 

pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu 

dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych 

i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

3) uczeń uzyskuje prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia 

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z 

nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

§ 34A 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE  

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. 

orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest:  

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

2) w oddziałach integracyjnych. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 



Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

48 

 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 

Wspierającego oraz zgody rodziców. 

6. Opinię, o której mowa w ust. 5 sporządza się na piśmie. 

7. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

8. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

9. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu 

lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach 

międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów 

integracyjnych prowadzi się w grupach nieprzekraczających 20 osób. 

13. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w  

tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. 

14. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

15. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

16. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

17. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1)  korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

2)  korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

3)  korekcyjno – kompensacyjne; 

18. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
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kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

19. Nauczyciele, o których mowa w ust. 19: 

1)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

20. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 19, lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą. 

21. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

22. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

23. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 
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posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i 

form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany 

jest egzamin.  

24. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 23 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

25. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole. 

26. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany 

dalej Zespołem Wspierającym. 

27.  W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

28. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca 

oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

29. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista.  

30. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o 

obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu 

przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego 

rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w 

spotkaniu zespołu. 

31. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

32. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 

został opracowany poprzedni program.  
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33. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę 

potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

34. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem  metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o 

charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, 

zawartych w orzeczeniu  

35. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W 

przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są 

niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane.  

36. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

37. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 
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zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w 

rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

§ 35 

KLASY SPORTOWE 

1. Klasy sportowe są organizowane i działają w oparciu o przepisy zawarte w zarządzeniu 

ministra edukacji i zgodnie z nimi. 

1) w klasach sportowych obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych 

wynosi co najmniej 10 godzin, 

2) ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w poszczególnych klasach 

sportowych i klasach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego dokonuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu 

szkolenia sportowego. w ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane 

w ramowym planie nauczania szkoły. 

3) uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od 

nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach 

ogólnych. 

4) uczniom klas sportowych w okresie pobierania nauki szkoła zapewnia, na zasadach 

odpłatności, jeden posiłek dziennie. 

5) w ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy 

szkoleniowe. 

6) szkoła może realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi 

związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury 

fizycznej. współpraca może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, 

wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki 

medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także 

tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych  

i międzynarodowych. 

7) szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów czy urządzeń 

sportowych własnych lub należących do innych jednostek organizacyjnych, na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

§ 36 

KLASY DWUJĘZYCZNE 

1. W Publicznym Sportowym Gimnazjum nr1 tworzone są klasy z oddziałami dwujęzycznymi 

z językiem angielskim. 

1) Podstawą przyjęcia do oddziału dwujęzycznego są: wnioski rodziców 
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2) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE 

3) wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji do Publicznego 

Sportowego Gimnazjum nr 1. 

§ 37 

KLASY INTEGRACYJNE 

1. Szkoła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zapewnia opiekę uczniom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym poprzez:  

1) tworzenie klas integracyjnych, w których liczba uczniów powinna wynosić do 20,  

w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

2) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

4) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach; 

5) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne 

§ 38 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 

placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić 

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości 

miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu 

nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  
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6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod 

warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: 

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz  

2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a 

także miejsca, w których zajęcia są organizowane.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w 

których zajęcia są realizowane.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ 

Wniosek , o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś 

dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 

uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 

dniach; 

2) dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 

3 dniach; 

3) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie 

lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do 

szkoły. 
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§ 39 

KLASY TERAPEUTYCZNE 

1. W szkole w miarę potrzeb mogą być organizowane klasy terapeutyczne dla uczniów 

wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji 

i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy 

specjalistycznej. 

1) zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć 

edukacyjnych. 

2) nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej 

szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów. 
 

3) liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. 

4) klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

5) do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach 

posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły 

6) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

§ 40 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi 

do 8. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 8. 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5. 

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi 

do 4. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 10. 
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ROZDZIAŁ X 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 41 

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

1.  W zespole szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami określają 

odrębne przepisy. 

3.  Rodzaj stanowisk i liczbę etatów pracowników obsługowych i administracyjnych określa 

dyrektor zespołu szkół, dla którego podstawowym kryterium określania tego parametru jest 

wielkość zadań do wykonania oraz ilość przyznanych środków budżetowych.  

4.  Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

5.  W zespole szkół, gdy liczy on co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 

6.  Zakres kompetencji i obowiązków wicedyrektora określa dyrektor zespołu szkół. 

7.  Dyrektor zespołu szkół, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska niepedagogiczne wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 42 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

1.  Nauczyciele prowadzą w zespole szkół pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, 

3) przestrzeganie zapisów statutowych, 

4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

5) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi ich wystąpienia, 

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania 

obowiązujących tam regulaminów, 

7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu, 

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, 

9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

10) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

uwzględniające zasady współczesnej dydaktyki, 

11) dbanie o poprawność językową uczniów, 
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12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

13) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

15) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

16) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych, 

17) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez: 

18) wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

19) kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej, 

20) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażanie do czynnego 

uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska, kraju, 

21) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, poznawanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru, 

22) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie 

niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej, 

23) wyczerpująca realizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem 

podstaw programowych, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników pracy, 

24) systematyczna współpraca z domem rodzinnym ucznia, 

25) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

26) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z 

zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;  

27) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie 

oceniania; 

28)  zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

29) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

30) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami  

31) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia; 

32) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

33) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze 

34) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i 

rodziców;  

3.  Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 

przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą 

na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 

nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych  i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

6) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i 

innych specjalistycznych);  

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i 

ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form 

oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
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b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

14) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi; 

15) udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach 

określonych w § 6 ust. 14 pkt.4 statutu. 

§ 43 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY 

1. Zespoły Nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.  

2. Zespoły Nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) ograniczenia ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w 

wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

3. W Zespole Szkół Sportowych funkcjonują zespoły stałe i doraźne.  

1) Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor ZSS może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian 

kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

2) Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania 

okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega 

rozwiązaniu. 

4. W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. 

Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.  

5. W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 5 wchodzą: 

a) dla klas I – III wszyscy nauczyciele uczący w klasach I –III; 

b) pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

6. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 4 należy przygotowanie wspólnie propozycji: 
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1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w 

grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć 

kształcenia w zawodzie; 

4) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych 

zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej, 

7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

8. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor Zespołu Szkół Sportowych. 

Przewodniczącego zespołu doraźnego zadaniowego powołuje dyrektor, a przewodniczącego 

zespołu doraźnego problemowego powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. 

Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione 

przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy 

nauczyciel występuje jako strona w sprawie. 

9. W Zespole Szkół Sportowych nr1 powołuje się następując stałe zespoły:  

1) Zespół Edukacyjno – Wychowawczy klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej, 

2) Zespół Wychowawczy dla klas 4 -6 Szkoły Podstawowej  

3) Zespół Wychowawczy dla klas I – III Gimnazjum 

4) Zespół Nauczycieli Bloku Humanistycznego; 

5) Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego; 

6) Zespół Nauczycieli Języków Obcych; 

7) Zespół Nauczycieli ds. Sportu i Rekreacji; 

8) Zespół Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych 

9) Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej; 

10) Zespół Nauczycieli ds. Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum  

11) Szkolny Zespół Egzaminacyjny 

10. W skład zespołów wchodzą odpowiednio: 

1) Zespół Edukacyjno Wychowawczy klas I – III Szkoły Podstawowej: nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, języka obcego, wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, religii/etyki. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach zespołu 

powinni brać udział pedagog szkolny, logopeda. 

2) Zespół Wychowawczy klas IV – VI Szkoły Podstawowej wychowawcy poszczególnych 

klas oraz pedagog szkolny oraz inni specjaliści zatrudnieni w szkole; 

3) Zespół Wychowawczy klas I –III Gimnazjum wychowawcy poszczególnych klas oraz 

pedagog szkolny oraz inni specjaliści zatrudnieni w szkole; 

4) Zespół Bloku Humanistycznego: nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, 

wychowania do życia w rodzinie, religii/etyki; 

5) Zespół Bloku Matematyczno – Przyrodniczego: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, 

biologii, przyrody, geografii, techniki, informatyki, zajęć technicznych; 
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6) Zespół Języków Obcych: wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole; 

7) Zespół ds. Sportu i Rekreacji: nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla 

bezpieczeństwa; 

8) Zespół Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych: przewodniczący Zespołu 

bloku humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego, języków obcych zespołu ds. 

sportu i rekreacji, wicedyrektor szkoły  

9) Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do 20 września,  

a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły. 

10) Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi 

wnioskami.  

§ 44 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO 

1. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora 

gimnazjum, którego zadaniem jest: 

1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji 

tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi  

i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole; 

2) monitorowanie stanu realizacji projektów; 

3) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

4) organizację publicznej prezentacji projektów; 

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania 

zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

2. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów 

i treści podstawy programowej; 

2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 

podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

3) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny 

projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji 

projektu) o ile taka potrzeba zachodzi; 

4) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

5) monitorowanie jego realizacji; 

6) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 

3. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 

1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego; 

2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 
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b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem 

zespołu, 

c) przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 

3) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

4) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego  

w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone 

przez szkołę). 

4. Nauczyciele - w zakresie swoich kompetencji - są zobowiązani do udzielenia wsparcia  

w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu 

zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu 

kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

§ 45 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  

Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor zespołu szkół 
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5.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi  

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z uczniem; 

5) pedagoga szkolnego 

6) nauczycieli terapeutów diagnozy pedagogicznej 

7) pielęgniarki  

8) poradni; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

8.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów gimnazjum 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji. 

9.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę klasy; 



Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

64 

 

10.  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. 

11.  W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 8 wychowawca 

klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym ustala formy udzielania tej pomocy 

12.  Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracują z rodzicami ucznia w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, 

wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust. 7. 

13.  W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 

szkole lub innej placówce, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 

14.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 5 osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole  

15.  Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte  

w orzeczeniach lub opiniach. 

16.   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 a także okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu 

powołanego przez dyrektora szkoły 

17.   Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia. 

18.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację swojej pracy 

19.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem. 

20.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 
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21.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia  

§ 46 

ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

1.  Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 47 

ZAKRES ZADAŃ LOGOPEDY 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 48 

ZAKRES ZADAŃ DORADCY ZAWODOWEGO 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
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a. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

b. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

c. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

d. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

i placówkę; 

e. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego; 

f. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub 

placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego. 

§ 49 

ZAKRES ZADAŃ TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ROZDZIAŁ XI 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

§ 50 

ORGANIZACJA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW POBYTU UCZNIA  

W SZKOLE 

1.  Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła- od momentu jego przyjścia do szkoły do 

momentu jego wyjścia ze szkoły- pobyt ucznia w szkole regulowany jest planem lekcji, 

planem zajęć pozalekcyjnych i Księgą Zastępstw.  

2.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli,  

3) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 
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4) opracowanie planu lekcji; 

5) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

6) zapewnienie warunków ergonomii pracy; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem 

8) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. 

9)  ogrodzenie terenu szkoły; 

10) monitorowanie obiektu  

11) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 

12) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

13) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego; 

14) zapoznanie uczniów z przepisami BHP, obowiązującymi w klasie 

i szkole. 

3.  Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły zgodnie  

z planem zajęć wynikających z organizacji pracy szkoły w danym dniu. 

4.  Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy 

uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

5.  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 

6.  Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście podczas zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny 

nauczyciel. 

7.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych- na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły oraz pisemne potwierdzenie przejęcia opieki 

nad dzieckiem przez rodzica. 

8.  Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

9.  Ogólne przepisy bezpieczeństwa w szkole określają szczegółowe regulaminy, Normy 

Postępowania Ucznia, Kodeks Wewnątrzszkolnego Życia Szkoły. 

10. Szkoła może ubezpieczyć zbiorowo wszystkich uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na cały rok kalendarzowy ze składek zebranych od rodziców. 

§ 51 

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA 

1. Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, 

rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa 

1) współpraca z pedagogiem, pielęgniarką szkolną w celu oceny sytuacji uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze. 
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2) organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu interwencyjnego ds. 

wychowawczych, rady rodziców, samorządu uczniowskiego. 

3) wnioskowanie do dyrektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w szkole,  

a wymagających nakładów finansowych lub działań wymagających współpracy bądź 

zgody organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4) opracowywanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim 

programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole  

i wyeliminowanie sytuacji trudnych. 

5) analiza adekwatności stosowanych nagród i kar. 

6) opracowywanie z dyrektorem i pedagogiem projektu procedur bezpieczeństwa  

i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole. 

7) upowszechnianie wiedzy o tych zasadach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu 

Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz programu „Zero tolerancji dla 

przemocy w szkole” 

1) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, w tym 

monitoring wizyjny. 

2) przeprowadzenie okresowej diagnozy na temat stanu bezpieczeństwa w szkole, 

występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia. 

3) ocena realizowanych zadań z zakresu profilaktyki/ocena pracy w kierunku uczenia 

właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 

3. Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia 

bezpieczeństwa uczniów 

1) współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania 

wychowawcze szkoły i rodziny. 

2) współpraca z Samorządem Uczniów w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa. 

3) współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Sądem itp. w zakresie promocji zasad 

bezpieczeństwa. 

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami. 

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

wychowawczych i profilaktycznych 

1) przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, 

pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły. 

2) współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze 

bezpieczeństwa (w zależności od potrzeb). 

5. Promowanie działań podejmowanych w szkole na rzecz bezpieczeństwa Dzielenie się wiedzą 

na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa 

1) pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z: policją, strażą miejską, strażą 

pożarną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. 
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2) współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa  

w szkole. 

3) dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, 

rodzicami i uczniami. 

4) szkolenia rady pedagogicznej i pracowników w zakresie procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

5) propozycje szkoleń rady pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji, przemocy. 

6) roczne sprawozdanie z działań. 

§ 52 

ORGANIZACJA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W SZKOLE 

1. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie. 

Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia. 

2. Każde podanie uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców. Rodzice powinni przedstawić 

zaświadczenie lekarskie określające: nazwę leku, dawkę, częstotliwość podania i okres 

leczenia. 

3. W szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to 

udzielania pomocy w nagłych wypadkach). 

4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców. 

Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną. 

5. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa 

karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Uczeń zostaje powierzony opiece lekarskiej (np. 

lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) 

towarzyszy mu nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

ROZDZIAŁ XII 

BAZA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 53 

1.  Do realizacji celów statutowych zespół szkół posiada następującą bazę: 

1) 23 sale dydaktyczne, 

2) salę rekreacyjno-sportową, 

3) salę gimnastyczną wraz z zapleczem, 

4)  boiska sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, 

5) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe, zaplecze kuchenne i jadalnię 

6) archiwum, 

7) sekretariat, 

8) gabinet dyrektora i wicedyrektora, 

9) gabinet pielęgniarki, 

10)  siłownię, 
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11)  gabinet logopedyczny. 

§ 54 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, zorganizowana jest 

świetlica szkolna. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna 

przekraczać 25 osób. 

3. Świetlica szkolna działa według własnego regulaminu, zatwierdzonego przez radę 

pedagogiczną w porozumieniu z radą zespołu szkół. 

4. Uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z posiłków w świetlicy z dożywianiem. 

5. Odpłatność za korzystanie z posiłków w świetlicy z dożywianiem lub z napoju (np. mleka 

w okresie zimowym) ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną, 

z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, 

którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem 

refundowania im opłat przez inne podmioty (np. pomoc społeczną, radę rodziców itp.). 

6. Szkoła zapewnia zdrowe żywienie zgodnie z przepisami o zdrowej żywności. 

§ 55 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. W zespole szkół działa biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  

i inni pracownicy zespołu szkół, rodzice oraz osoby spoza szkoły pod warunkiem uprzedniego 

uzyskania na to zgody dyrektora zespołu szkół. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych zespołu szkół, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

3. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę 

oraz prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów. 

4. Regulamin pracy biblioteki szkolnej oraz zakres czynności nauczycieli-bibliotekarzy określa 

dyrektor zespołu szkół. 

5.  Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach, 
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c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego 

doboru lektury, 

e) przysposobienie czytelnicze i informacyjne w formie pracy indywidualnej, zajęć 

grupowych lub wycieczek do bibliotek pozaszkolnych, 

f) udostępnienie nauczycielom, uczniom, wychowawcom i rodzicom potrzebnych 

materiałów, 

g) udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w bibliotece, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu 

czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych, 

i) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, 

j) propagowanie książek, 

k) dobrą znajomość posiadanych zbiorów, 

l) dobrą znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań. 

2) Praca organizacyjna obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów,  

b) ewidencję zbiorów, 

c) selekcję zbiorów, 

d) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

e) organizowanie udostępniania zbiorów, 

6. Czynione będą starania, aby warunki pobytu w szkole zapewniały uczniom poczucie bezpie-

czeństwa, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 

patologii społecznej. 

§ 56 

ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ  

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z 

dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a 

zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są 

uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 
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4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w 

zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283)  

5. Biblioteka nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną ; 

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.  

6. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta 

biblioteczna.  

7. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania 

Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica 

lub opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą 

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko. 

8. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Zespole 

Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach  

9. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego 

ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są 

numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. 

Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie. W 

roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się 

uczniowie osobiście.  

10. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W 

sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały 

edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. 

Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu. 

11. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręcznikii 

materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, 

które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 

12. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników 

i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 
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2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na 

ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić 

bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy; 

3) podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy; 

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych; 

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym 

możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym 

uczniom. 

13. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia 

z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki 

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie 

kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje 

szkole protokół zdawaczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie 

materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu 

prowadzącego, do której uczeń przechodzi.  

14. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.  

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, 

zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot 

pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.  

16. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).  
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ROZDZIAŁ XIII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 57 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 

1.  Do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 

przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy o 

systemie oświaty tj:  

1) dzieci kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok 

szkolny;  

2) na wniosek rodziców, dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

3) W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:  

a) urodzone w 2007 r.;  

b) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.  

c) w roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

4) W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:  

a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie 

rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;  

b) urodzone w 2009. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3.  Obowiązek szkolny w Sportowym Gimnazjum Nr 1 rozpoczynają dzieci po ukończeniu 

szkoły podstawowej na podstawie świadectwa ukończenia tej szkoły i kontynuują do 

ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

4.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia 

nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor 

zespołu szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5.  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało 

wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego. 

6.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję  

w sprawie odroczenie obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu szkół, po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczni-pedagogicznej. 
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7.  Odroczenie obowiązku szkolnego. 

1) odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której 

zostało przyjęte dziecko.  

2) odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

3) wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

4) dyrektor szkoły w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, 

zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego 

spełniania obowiązku szkolnego.  

8.  Na wniosek rodziców dyrektor zespołu szkół może zezwolić na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego poza szkołą, określając równocześnie warunki jego spełnienia. 

Dziecko, spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych.  

9.  Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

11. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w 

okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w 

szkole podstawowej. 

12. (uchylony).  

13. Kandydaci do klas sportowych przyjmowani są na określonych warunkach: 

1) powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, 

2) zaliczyć ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną próby sprawności 

fizycznej i uzyskać w nich jak najwyższe wyniki 

3) posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 58 

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 

1. Dzieci i młodzież z obwodu przyjmowana jest do klasy pierwszej Publicznej Sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 5 i klasy pierwszej Publicznego Sportowego Gimnazjum nr1 na 

podstawie zgłoszenia „z urzędu” – ale także po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 
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2. Dzieci i młodzież mieszkająca poza obwodem Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej i 

Publicznego Sportowego Gimnazjum przyjmowana jest na podstawie wniosku rodziców/ 

opiekunów. 

3. Do klas sportowych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do oddziałów dwujęzycznych 

gimnazjum postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych dyrektor szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjna, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

członków komisji, 

5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

2)  przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień sportowych 

3) ustalenie i ogłoszenie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

z uwzględnieniem opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii 

lekarza, listy kandydatów przyjętych do szkoły, 

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

6. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych kandydatów z podjęcia nauki  

w klasie sportowej przyjmuje się do niej ucznia, który w postępowaniu kwalifikacyjnym 

zajął kolejne, najwyższe miejsce.  

7. Przy rekrutacji do klas sportowych decydują wyniki próby sprawności fizycznej. 

8. Przy rekrutacji do klas dwujęzycznych w gimnazjum decydują wyniki sprawdzianu 

predyspozycji językowych. 

9. Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Sportowych składa się do dyrektora 

Zespołu Szkół Sportowych jako do szkoły pierwszego wyboru. 

10. Nie wymaga się postępowania rekrutacyjnego, jeśli kandydat przyjmowany jest  

w trakcie roku szkolnego – decyduje dyrektor. W tym przypadku, jeśli kandydat do 

przyjęcia zamieszkuje w obwodzie przyjmowany jest „ z urzędu”. 

11. Jeśli przyjęcie w trakcie roku szkolnego ucznia będzie rodziło konieczność wprowadzenia 

zmian organizacyjnych np. podziału na grupy, a w efekcie zwiększenia wydatków 

finansowych wymagana jest zgoda organu prowadzącego.  

12.  Ustala się następujące kryteria rekrutacyjne (punktacja kryteriów stanowi załącznik do 

Regulaminu Rekrutacji): 

1) Do Sportowej Szkoły Podstawowej: 

a) Szkoła znajduje się w pobliżu zamieszkania dziecka 

b) Dziecko wyraża chęć kontynuacji nauki w klasie sportowej 

c) Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica 

d) Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 

e) Szkoła umożliwia opiekę świetlicową i stołówkę szkolną 

f) Rodzeństwo kontynuuje naukę w tej szkole 
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2) Do Sportowego Gimnazjum: 

a) Dziecko posiada rodzeństwo w szkole 

b) Dziecko uczęszczało do szkoły– kontynuacja nauki 

c) Dziecko chce kontynuować naukę w klasie sportowej 

d) Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 

e) Dziecko chce kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej 

f) Dziecko chce korzystać ze stołówki szkolnej 

g) Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania 

13. Procedura odwoławcza. 

1) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z 

pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

szkoły. 

2) Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3) Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do 

dyrektora Zespołu Szkół Sportowych odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5) Od rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora, rodzic/ opiekun może odwołać się do sądu 

administracyjnego. 

14. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Sportowych nr 1 reguluje 

Regulamin Rekrutacji wprowadzony zarządzeniem dyrektora na dany rok szkolny.  

 § 59 

PRAWA UCZNIÓW  

1.  Uczeń zespołu szkół ma prawo do: 

1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

3) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

4) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów 

i zachowania, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

6) ustalonych regulaminem szkolnym sposobów kontroli postępów w nauce, 

7) opieki wychowawczej opartej na życzliwości, 

8) korzystania z pomocy nauczycieli bądź kolegów w przypadku trudności w nauce, 

9) poszanowania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych, 

11) poszanowania swej godności, 
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12) nietykalności osobistej, 

13) bezpiecznych warunków pobytu w zespole szkół, 

14) korzystania z pomieszczeń zespołu szkół, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 

15) reprezentowania zespołu szkół w konkursach, przeglądach, zawodach itp., 

16) rozwijania własnych zainteresowań, talentów, uzdolnień i predyspozycji, 

17) wpływania na życie zespołu szkół poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w zespole szkół, 

18) korzystania w razie potrzeby, w miarę możliwości zespołu szkół, z opieki socjalnej. 

§ 60 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

1. W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice 

(opiekunowie prawni) złożyć pisemny wniosek lub skargę zgodnie z Regulaminem 

Rozpatrywania Skarg i Wniosków, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 

Organizacyjnego Szkoły do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga 

szkoły.  

2. Dyrektor w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie. W przypadku zasadności 

złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających 

możliwość korzystania z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia 

spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia podejmuje czynności likwidujące ich 

skutki.  

3. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje 

§ 61 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW  

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkolnych, (strój 

uczniowski, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na terenie szkoły, 

przemoc słowna, fizyczna, wulgaryzmy- w załączniku do Statutu: Normy postępowania 

uczniów Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, Kodeks Wewnętrznego 

Życia Szkoły), 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz wybranych przez 

siebie lub powierzonych mu zajęciach pozalekcyjnych, 

3)  usprawiedliwiać nieobecności  

a) każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu siedmiu dni 

od powrotu ucznia do szkoły. 

b) w przypadku nieobecności dłuższej niż 14 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie. 

c)  jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, 

rodzic/ opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy. 

d) w przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, 

wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione. 
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e) w przypadku gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności 

nieusprawiedliwionych obniża mu się ocenę z zachowania o jeden stopień. 

f) w przypadku gdy uczeń jest nieobecny i nieusprawiedliwiony powyżej 14 dni, 

zostaje zwołany zespół interwencyjny  

g) dalsze działania prowadzone są zgodnie z zaleceniami zespołu interwencyjnego 

h) rodzic/opiekun może zwolnić ucznia z pojedynczych zajęć w uzasadnionych 

przypadkach wtedy, gdy prośba wyrażona jest na piśmie  

z klauzulą „na moją odpowiedzialność” 

i) zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wf z całości lub części roku szkolnego winny być 

dostarczone do dyrektora w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza 

j) z ćwiczeń na lekcji wf (z całości lub części roku szkolnego) zwalnia dyrektor szkoły  

w oparciu o zwolnienie lekarskie 

k) rodzic/opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń wf na pojedynczej godzinie  

w uzasadnionych przypadkach, nie częściej niż 3 razy w semestrze 

l) zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji wf. zwolnienie  

z lekcji ucznia nie ćwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic poprosi o to na piśmie  

z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

5) dbać o życie i zdrowie własne i innych, higienę i rozwój, 

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w zespole szkół i wokół niego, 

7) zmieniać obuwie przed wejściem do pracowni informatycznej i na lekcje wychowania 

fizycznego, 

8) ubierać się skromnie, czysto i niewyzywajaco 

9) na uroczystościach szkolnych, egzaminach, sprawdzianach nosić strój apelowy: biała 

bluzka (koszula), granatowa lub czarna spódnica (spodnie) 

10) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

11) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

12) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora zespołu szkół, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

13) dbać o honor i podtrzymywać tradycje zespołu szkół, 

14) reprezentować zespół szkół na zawodach sportowych (dotyczy uczniów realizujących 

rozszerzony program wychowania fizycznego i program klas sportowych), 

15) przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły:. 

a) podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych, akademii, wyjść do ośrodków 

kultury, mszy św., rekolekcji, zajęć w świetlicy oraz bibliotece szkolnej obowiązuje 

całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

b) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon 

komórkowy może być używany  

c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów i innych urządzeń jest 

możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 

d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia do depozytu; aparat 

odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. 
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§ 62 

KARY I NAGRODY 

1.  Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz zespołu szkół, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę. 

2.  Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub nauczyciela, 

2) pochwała opiekuna samorządu lub organizacji uczniowskiej, 

3) pochwała dyrektora zespołu szkół, 

4) dyplom, 

5) nagroda rzeczowa. 

3.  W przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązków uczniowskich lub postępowania 

niezgodnego z przyjętymi normami, regulaminami czy statutem zespołu szkół uczeń może 

zostać ukarany. 

4.  Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) nagana udzielona przez nauczyciela, wychowawcę, opiekuna samorządu lub 

działających w zespole szkół organizacji uczniowskich, 

2) nagana udzielona przez dyrektora, 

3) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

4) zakaz udziału w dyskotekach szkolnych, 

5) przeniesienie ucznia do innej, równoległej klasy, 

6) obniżenie oceny z zachowania. 

7) powiadomienie policji, kuratora sądowego w przypadku rażącego zaniedbywania 

obowiązku szkolnego i kolizji z prawem. 

5.  Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, 

wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.  

6.  Kary stosowane wobec ucznia nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia. 

7.  Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowanej karze. 

8.  Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i przewodniczącym samorządu uczniowskiego,  

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przedstawicielami rady pedagogicznej i rady 

rodziców, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:  

1) oddalić odwołanie,  

2) odwołać karę,  

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 
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9.  Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia.  

10. O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje gdy:  

1) uczeń nagminnie łamie przepisy statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w statucie 

szkoły, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,  

2) zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów,  

3) dopuszcza się czynów nagannych i społecznie potępianych, np. wymuszeń, kradzieży, 

zastraszania, grożenie użyciem niebezpiecznych narzędzi  

4) nagminne stosowanie przemocy wobec młodszych i słabszych 

§ 63 

PRZYWILEJE UCZNIA 

1. Na wszystkie ferie i święta nie są zadawane dodatkowe prace domowe. Nie dotyczy to 

czytania lektur. 

2. W ciągu tygodnia nie mogą odbywać się więcej niż dwie prace klasowe i nie więcej niż 

jedna w ciągu dnia nauki (z wyłączeniem terminów popraw i zaległych prac klasowych, 

które są uzgadniane indywidualnie z nauczycielem danego przedmiotu). 

3. Każda praca klasowa musi być zapowiedziana co najmniej na tydzień wcześniej. Jej temat  

i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony.  

4. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie kartkówki lub odpowiedzi ustne z ostatnich 1-3 

tematów. 

5. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności ucznia (ponad 5 dni) bezpośrednio 

po jego powrocie do szkoły nauczyciele są zobowiązani do przesunięcia terminu 

ewentualnego sprawdzenia jego wiadomości. 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań w ciągu jednego semestru (nie dotyczy to 

przedmiotów nauczanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo i prac klasowych 

zapowiedzianych wcześniej).  

7. Jeżeli lekcje z danego przedmiotu odbywają się w kolejne dni nauczyciel nie powinien 

zadawać więcej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia następnej lekcji. 

8. Uczeń może skorzystać z przywileju „Szczęśliwego numerka”, który zwalnia z odpowiedzi, 

udziału w niezapowiedzianych sprawdzianach, odpowiedziach ustnych i kontroli zadania 

domowego.  
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ROZDZIAŁ XIV 

RODZICE 

§ 64 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

2. Informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora zespołu szkół w obwodzie 

w  którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową. 

3. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne.  

4. Zawiadomienie osobiste lub telefoniczne wychowawcę lub sekretariat szkoły 

o przewidywanej nieobecności ucznia w szkole (najpóźniej pierwszego dnia nieobecności 

ucznia).  

5. Pisemne usprawiedliwianie każdej nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych natychmiast 

po powrocie dziecka do szkoły.  

6. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.  

7. Zaopatrzenie dziecka w strój codzienny, galowy i sportowy wg zasad przyjętych przez 

szkołę, w komplet podręczników wskazanych przez szkołę, oraz zapewnienie zaopatrzenia w 

pomoce dydaktyczno-naukowe wskazane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

8. Przekazanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

1). Bezwzględnym obowiązkiem rodzica jest poinformowanie o przewlekłych chorobach 

dziecka mogących skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia 

2). Brak informacji ze strony rodzica może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności 

szkoły za nieprawidłową lub zbyt wolną reakcję na zagrożenie. 

9. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi 

dziecko. 

10. Uczestniczenie we wszystkich zebraniach organizowanych przez szkołę oraz reagowanie na 

każde wezwanie do szkoły.  

11. Zapoznanie się z przedstawionym na początku roku szkolnego wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania (WSO) i opracowanymi przez nauczycieli przedmiotowymi systemami 

(PSO) oceniania wraz z procedurami wystawiania ocen.  

12. Interesowanie się postępami dziecka w nauce. 

13. Interesowanie się pracą domową swojego dziecka, systematyczne przeglądanie zeszytów 

przedmiotowych i zachęcanie do staranności w ich prowadzeniu. 
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14. Respektowanie określonych w Statucie szkoły zasad dotyczących rozwiązywania 

konfliktów między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami. 

§65 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI 

W celu umożliwienia stałej współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w szkole 

organizuje się:  

1. Co najmniej cztery razy w ciągu roku zebrania klasowe. Termin, miejsce oraz obowiązkową 

tematykę spotkań określa Dyrektor, a wychowawcy za pośrednictwem dzieci informują 

rodziców. Spotkania rodziców uczniów mogą być organizowane przez wychowawcę częściej, 

z tym, że wychowawca zawiadamia Dyrektora o terminie zebrania klasowego.  

2. Co najmniej raz w roku ogólne zebranie rodziców uczniów szkoły. Termin, miejsce 

i obowiązkową tematykę ustala Dyrektor, a wychowawcy za pośrednictwem dzieci 

przekazują informację rodzicom. 

§66 

PRAWA RODZICÓW 

Rodzice maja prawo do:  

1. Uzyskiwania informacji o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole.  

2. Uzyskania od wychowawcy i innych nauczycieli wskazówek dotyczących pracy 

indywidualnej z dzieckiem w celu przezwyciężenia niepowodzeń, rozwiązywania problemów 

albo w celu rozwoju zainteresowań i uzdolnień dziecka.  

3. Korzystania z badań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z którą współpracuje szkoła. 

Uzyskania porad i wskazówek dotyczących możliwości korzystania z pomocy instytucji 

specjalistycznych.  

4. Dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny.  

5. Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie klasy lub Szkoły, do udziału 

w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które służą rozwojowi i integracji 

uczniów.  

6. Udziału w tworzeniu i realizacji klasowego planu wychowawczego oraz - poprzez swoich 

przedstawicieli - do opiniowania Programu Wychowawczego Szkoły.  

7. Biernych i czynnych wyborów do Trójek Klasowych, do Rady Rodziców.  

8. Zapoznawania się z przepisami szkolnymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa 

dzieci, zasad i kryteriów oceniania, praw i obowiązków uczniów oraz rodziców.  
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9. Wyrażania osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli opinii o pracy szkoły 

Dyrektorowi lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny albo organowi 

prowadzącemu. 

§67 

SPOSOBY NAGRADZANIA RODZICÓW 

1. Rodzice uczniów, którzy kończą szkołę z wyróżnieniem otrzymują od Dyrektora "List 

gratulacyjny"  

2. Rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły Dyrektor nagradza, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, "Listem pochwalnym". 

ROZDZIAŁ XV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkół wchodzących w jego skład i używa 

jej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.  Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę 

tej szkoły. 

3.  Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół może posiadać własny sztandar, godło 

oraz ceremoniał szkolny. 

4.  Dokumentacja szkół wchodzących w skład zespołu szkół prowadzona jest i przechowywana 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5.  Zasady gospodarki finansowej zespołu szkół określają odrębne przepisy. 

6.  Zmiana postanowień statutu może nastąpić jedynie w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
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