STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W TARNOWCU
nadany Uchwałą Nr XXX/347/2001
Rady Gminy Tarnów
z dnia 13 czerwca 2001 r.

Tekst ujednolicony

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, zwany dalej „Zespołem”, jest jednostką
organizacyjną Gminy Tarnów.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu;
2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tarnowcu.
3. Pełne nazwy szkół brzmią:
1) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Tarnowcu;
2) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Tarnowcu.
4. Organem prowadzącym Zespół i Szkoły wchodzące w skład Zespołu jest Gmina
Tarnów.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem i Szkołami jest Małopolski
Kurator Oświaty.
§2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Tarnowcu;
2) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Tarnowcu;
3) Szkołach – należy przez to rozmieć Szkołę Podstawową im. Hetmana Jana
Twardowskiego w Tarnowcu i Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Tarnowcu;
4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu;
5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu;
6) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu;
7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Hetmana
Jana Tarnowskiego w Tarnowcu i Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Tarnowcu;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
9) statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu;
10) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).
11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu;
12) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Tarnów;
13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to
rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie;
14) ZOSiP – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Urzędzie Gminy Tarnów.
§3
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1. W Zespole działa świetlica, biblioteka i Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej.
2. Zespół używa pieczęci podłużnych o treści:
1) Zespół Szkół Publicznych
w Tarnowcu
33-112 Tarnowiec
ul. Tarnowska 60;
2) Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu
Szkoła Podstawowa
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
w Tarnowcu;
3) Zespół Szkół Publicznych
w Tarnowcu
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Tarnowcu.
3. W treści pieczęci podłużnych można dodać oznaczenie numerów telefonu/faxu oraz
numery regonu i Numer Identyfikacji Podatkowej.
4. Zespół używa pieczęci urzędowych, okrągłych z wizerunkiem orła i napisem:
1) ,,Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu”;
2) „Szkoła Podstawowa w Tarnowcu”;
3) „Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Tarnowcu”.
5. Do obwodu Szkoły należy miejscowość Tarnowiec.
6. Do obwodu Gimnazjum należy miejscowość Tarnowiec, Poręba Radlna, Radlna,
Nowodworze i Łękawka.
7. Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu jest sześcioletnią
publiczną szkołą podstawową.
8. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tarnowcu jest
publiczną trzyletnią szkołą, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się
egzamin gimnazjalny.
9. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
10. Do realizacji zadań statutowych Zespół zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki szkolnej wraz z czytelnią;
3) świetlicy;
4) sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz kortu tenisowego;
5) stołówki;
6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§4
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania;
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia;
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3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie bazy,
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
3) realizowanie ,, Programu wychowawczego Zespołu”;
4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej;
5) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kierowanie na
konsultacje do poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad
uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu;
6) umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez prowadzenie
kółek zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych, zajęć
sportowych oraz innych form organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć
dodatkowych;
7) organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych,
zgodnie z indywidualnymi i edukacyjnymi potrzebami;
8) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
9) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu
i społeczności lokalnej;
10)wdraża do dyscypliny i punktualności.
2. Zespół wypracowuje i realizuje Program wychowawczy Zespołu i Program
profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i będący alternatywą dla
zagrożeń społecznych młodego człowieka.
§ 4a
1. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,
zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich
doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki w gimnazjum.
2. Do zadań Szkoły należy:
1) ukształtowanie u uczniów systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do
poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do
kontynuowania nauki w gimnazjum;
2) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
4) prowadzenie edukacji zdrowotnej, której celem jest kształtowanie u uczniów
nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
środowiska sprzyjającego zdrowiu;
5) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej;
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6) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
7) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji;
8) zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej;
9) zapewnienie dzieciom i uczniom bezpieczeństwa w szkole oraz podczas zajęć
organizowanych przez szkołę, upowszechnianie wśród uczniów wiedzy
o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń
i sytuacji nadzwyczajnych;
10) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowanie wspomagania
rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości;
11) zapewnienie
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
przy
współpracy
z wyspecjalizowanymi jednostkami;
12) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez objęcie
nauczaniem indywidualnym przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami;
13) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizując indywidualne
programy nauczania oraz umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
14) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.
3. Celem kształcenia ogólnego w Gimnazjum jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,
zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowania ucznia do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
4. Do zadań Gimnazjum należy:
1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,
w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
3) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
4) skuteczne nauczanie języków obcych;
5) efektywne kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
6) rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
7) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy
zespołowej;
8) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji;
9) dbanie o wszechstronny rozwój ucznia;
10) przygotowywanie uczniów do wyboru dalszego kształcenia.
str. 5

§5
1. Zadania opiekuńcze Zespół realizuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w Zespole przepisów
bezpieczeństwa i higieny.
2. Uczeń przebywający w Zespole w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów znajduje się
pod opieką nauczyciela, wychowawcy i nauczyciela dyżurującego.
3. Podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek i imprez organizowanych
przez Zespół uczeń znajduje się pod opieką kierownika i opiekuna grupy. Opieka ta
ma charakter ciągły.
4. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, poprzez:
1) zorganizowanie zajęć świetlicowych;
2) umożliwienie spożywania posiłków;
3) system zapomóg i stypendiów;
4) dożywianie w formie drugiego śniadania;
5) zasiłek losowy;
6) dopłaty do wycieczek i imprez kulturalnych;
7) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
8) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
9) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej
przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnowie oraz w miarę
posiadanych środków finansowych.
6. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu
obowiązujących w Zespole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Szczegółowe kryteria udzielania pomocy materialnej uczniom regulują odpowiednie
przepisy.
8. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów
Zespół organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy, prowadzi stołówkę
szkolną.
§ 5a
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:
1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
2. ,,Plan dyżurów nauczycielskich” ustala Dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład
zajęć edukacyjnych i możliwości kadrowe.
3. Projekt planu przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja Rady
Pedagogicznej.
4. ,,Regulamin dyżurów nauczycielskich” opracowuje Dyrektor.
5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele, a za zgodą
Dyrektora także inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określa
„Regulamin organizacji wycieczek i imprez w Zespole Szkół w Tarnowcu”.
6a. Udział uczniów w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych, i imprezach wymaga
zgody ich rodziców. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Zespołu
liczbę opiekunów ustala się uwzględniając wiek, stan zdrowia uczniów, a także
specyfikę i warunki w jakich będą się one odbywać.
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7. W Zespole zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, który obejmuje
budynki i teren szkoły.
§ 5b
1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego
opiece wychowawczej przez etap edukacyjny obejmujący odpowiednio:
1) klasy I – III Szkoły;
2) klasy IV – VI Szkoły;
3) klasy I – III Gimnazjum.
3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z własnej inicjatywy w przypadkach:
a) długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy,
b) zmian organizacyjnych Zespołu,
c) negatywnej oceny realizacji zadań wychowawcy;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub na
wniosek Samorządu Uczniowskiego.
4. Wnioski , o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie
ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie do 14 dni.
5. Zadania wychowawcy określa § 27.

Rozdział 3
Organy Zespołu
§6
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§7
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie
pracy Zespołu.
4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.
5. Dyrektora Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalność Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących;
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkół;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
10)realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela;
11)ustala ocenę pracy nauczycieli;
12)kontroluje spełniania obowiązku szkolnego oraz wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku
przygotowania przedszkolnego poza szkołą, odroczenia realizacji obowiązku
szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia do Szkoły;
13)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;
14)podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi
podręcznikami na terenie Zespołu;
15)dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczycieli programy nauczania, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
16)podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
17)może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły;
18)przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia wyniki i wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Zespołu;
19)organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
20)kontroluje przestrzeganie postanowień statutu;
21)podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły i Gimnazjum
w ciągu roku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami;
22)monitoruje pracę nauczycieli i wychowawców;
23)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
6. W zakresie spraw porządkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Dyrektor:
1) zapewnia odpowiedni stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole
porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu;
3) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony;
4) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Zespół.
7. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych Dyrektor przy
współpracy z ZOSiP:
1) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu;
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2) organizuje wyposażenie Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
3) organizuje i nadzoruje pracę kancelarii Zespołu;
4) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz
prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych;
5) organizuje przeglądy techniczne obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno–
remontowych;
6) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.
8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu;
4) zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych
warunków;
5) powierzanie stanowiska wicedyrektora Zespołu i odwoływanie z tego stanowiska
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
6) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami;
7) ustala plan urlopów pracowników Zespołu niebędących nauczycielami;
8) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
9. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez Zespół.
10. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
11. Zadania Przewodniczącego Rady Pedagogicznej określa ,,Regulaminu działalności
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tarnowcu”.
12. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
13. Dyrektor zapewnia uczniom możliwość pozostawienia w Zespole części
podręczników i przyborów szkolnych.
14. Dyrektor Zespołu zapewnia w ramach posiadanych środków, warunki do realizacji
projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
15. Dyrektor ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości
organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć
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dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w odrębnych przepisach
o organizacji roku szkolnego. W ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych Zespół organizuje zajęcia opiekuńcze, o których informuje rodziców.
§8
1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Zespołu
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zapraszane przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, w szczególności
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Zespołu.
5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
Zespołu.
§9
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Zespole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalenie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian;
7) (skreślony);
8) (uchylony).
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) wnioski o przeniesienie uczniów do innych szkół;
6) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum ustalone
przez Dyrektora;
7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ
prowadzący;
8) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
9) powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Zespołu;
10) podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do
art. 56. ustawy,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

11) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora Zespołu propozycji realizacji
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI
Szkoły oraz w Gimnazjum;
12) program wychowawczy i program profilaktyki Zespołu;
13) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian statutu. Do czasu
powołania Rady Zespołu Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie.
Do czasu powołania Rady Zespołu zadania Rady Zespołu wykonuje Rada
Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna:
1) deleguje dwóch do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu;
2) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska Dyrektora;
3) może występować z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska wicedyrektora Zespołu;
4) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;
5) może wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju;
6) może wnioskować o nadanie imienia Szkole lub Gimnazjum.
Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje
Dyrektor.
Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie
uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób
postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady,
sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady
Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa „Regulamin działalności Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tarnowcu”. Regulamin nie może być sprzeczny ze
statutem.
§ 10

1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły
i Gimnazjum.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu”, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców
Zespołu;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
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5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.
6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Zespołu 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;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko Dyrektora;
5) opiniowanie podjęcia działalności w Zespole stowarzyszeń lub innych organizacji;
6) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
7) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu
nauczania;
8) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu;
9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
10) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie Zespołu jednolitego stroju;
11) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy, do czasu powołania Rady Zespołu;
12) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu.
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa
w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.
§10a
1. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale
współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
2. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor;
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady
Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.
3. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,
miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
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zwyczajowo przyjęty w Zespole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady
Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
4. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym
dniu na wypadek braku kworum w pierwszym terminie.
§ 11
1. W Zespole może działać Rada Zespołu.
2. W skład Rady Zespołu wchodzą w równych liczbie przedstawiciele:
1) Rady Pedagogicznej;
2) rodziców wybranych przez ogół rodziców;
3) uczniowie Gimnazjum wybrani przez ogół uczniów Gimnazjum.
3. Rada Szkoły liczy co najmniej 6 osób.
4. W posiedzeniach Rady Zespołu może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor lub
Wicedyrektor Zespołu.
5. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata.
6. Rada Zespołu uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem.
§ 12
1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i Gimnazjum.
3. Samorządu może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) prawo do wydawania opinii o pracy nauczyciela w związku z dokonywaną oceną
jego pracy.
4. Do kompetencji Samorządu należy:
1) uchwalanie Regulaminu Samorządu;
2) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie uczniom
Gimnazjum stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie Zespołu jednolitego stroju;
4) opiniowanie wniosku Dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju;
5) opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju;
6) wnioskowanie o nadanie imienia Gimnazjum;
7) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
8) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora.
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5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół w Tarnowcu” uchwalony przez ogół uczniów Szkoły
i Gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
6. Organy Samorządu, o których mowa w ust. 4, są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów. Organy Samorządu, ich kompetencje i zadania określa Regulamin
Samorządu.
7. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
8. Dyrektor zapewnia Samorządowi warunki organizacyjne do działania, w tym warunki
lokalowe, oraz stale współpracuje z organami Samorządu.
§ 13
1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opracowują swoje
regulaminy zgodnie z ustawą oraz statutem i zgodnie z nimi prowadzą swoją
działalność.
2. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach
planowanej i prowadzonej działalności.
3. W przypadku sporu kompetencyjnego czy też zasad współpracy między organami,
Dyrektor powołuje zespół w składzie:
1) Wicedyrektor Zespołu;
2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
3) przewodniczący Rady Rodziców;
4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
którego celem jest wypracowanie dobrego rozwiązania.
4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami
oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora.
5. W przypadku sporu, w których stroną jest Dyrektor, organy mogą wystąpić o jego
rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
§ 14
1. Organy Zespołu działając w ramach przysługujących im kompetencji współpracują ze
sobą na zasadach wzajemnego poszanowania odrębności zajmowanych stanowisk,
dążąc do osiągnięcia celów i zadań Zespołu.
2. Współdziałanie organów Zespołu koordynuje Dyrektor.
3. Spory kompetencyjne między organami Zespołu, rozstrzyga Dyrektor z wyjątkiem
sporów, w których sam jest stroną.
4. Organy będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu poprzez rozmowy, konsultacje
i negocjacje.
5. W przypadkach, gdy nie udaje się rozstrzygnąć sporu zgodnie z ust. 4 strony mogą się
zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
§ 15
(uchylony)

Rozdział 4
Organizacja Zespołu
§ 16
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1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku
szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku
szkolnego do ostatniego dnia stycznia, a drugi – od pierwszego dnia lutego do
ostatniego dnia przed feriami letnimi.
4. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią:
1) ,,Plan pracy Zespołu”;
2) ,,Arkusz organizacji Zespołu”;
3) ,,Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych”;
4) ,,Plany pracy wychowawców”;
5) ,,Regulamin pracy”.
5. Działalność edukacyjna Zespołu zostaje określona przez:
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar
wychowawczy obejmuje całość działań Zespołu z punktu widzenia dydaktycznego;
2) Program Wychowawczy Zespołu, o którym mowa w § 10 ust. 6 pkt 1 lit. a;
3) Program Profilaktyki, o którym mowa w § 10 ust. 6 pkt 1 lit. b;
4) Szkolny Zestaw Podręczników;
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny tworzyć spójną całość i obejmować
okres jednego etapu edukacyjnego.
7. Plan pracy Zespołu określa w szczególności podstawowe założenia pracy
dydaktyczno–wychowawczej.
8. Projekt Planu pracy Zespołu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 17
1. Dyrektor na podstawie ramowych planów nauczania opracowuje plan nauczania
Zespołu. Plan nauczania Zespołu określa przydział godzin na poszczególne
przedmioty i zajęcia edukacyjne.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa ,,Arkusz organizacji Zespołu” opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych
planów nauczania – najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji
zatwierdza organ prowadzący Zespół najpóźniej do 30 maja danego roku.
3. W „Arkuszu organizacji Zespołu” zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę
godzin zajęć edukacyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa „Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych”, ustalony przez
Dyrektora na podstawie zatwierdzonego „Arkusza organizacji Zespołu”,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
5. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III Szkoły określa ogólny przydział czasu na
poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład
zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas
zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 18
1. Podstawową

formą

pracy

Zespołu

są

zajęcia

dydaktyczno–wychowawcze
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prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 19
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły i Gimnazjum jest oddział złożony
z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku
szkolnego. Oddziały liczą do 32 uczniów, a w szczególnych przypadkach liczebność
oddziałów może być w trakcie roku szkolnego zwiększona do nie więcej niż 35,
z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a. Liczba uczniów w klasach I – III Szkoły nie powinna przekraczać 25 uczniów,
z zastrzeżeniem ust. 1b.
1b. W uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w klasach I-III Szkoły może wynosić 26
lub 27 uczniów pod warunkiem zatrudnienia dla takiego oddziału nauczyciela
asystenta, o którym mowa w ustawie.
2. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, oddział
dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30
uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać
za zgoda organu prowadzącego Zespół.
4. W przypadku małej liczby uczniów w oddziałach tworzy się grupy międzyklasowe.
5. W zależności od potrzeb i sytuacji finansowej, Zespół może prowadzić:
1) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze;
2) gimnastykę korekcyjno–kompensacyjną;
3) zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
6. Zasady prowadzenia zajęć o których mowa w ust. 5 określają odrębne przepisy.
§ 20
1. W Zespole mogą być organizowane oddziały integracyjne w celu umożliwienia
uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości
w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
2. W oddziałach integracyjnych mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze
specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego.
3. Dyrektor Zespołu zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska
ucznia niepełnosprawnego.
§ 20a
1. Zespół udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
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4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń edukacyjnych;
10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
3. Koordynatorem szkolnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest pedagog
szkolny.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) warsztatów,
5) porad i konsultacji,
§ 21
1. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji programów nauczania
i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, okazywanie
pomocy uczniom mającym trudności w nauce, kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
poprzez gromadzenie odpowiedniej literatury oraz upowszechnianiu wiedzy o
regionie.
2. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
zwanej dalej ICIM.
3. Zasady korzystania z ICIM określają odrębne zasady opracowane przez nauczyciela bibliotekarza i akceptowane przez Dyrektora.
4. Do zakresu zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
1) dobór, zabezpieczenie i należyte utrzymanie księgozbioru;
2) udostępnianie uczniom i nauczycielom księgozbioru i innych źródeł informacji
będących w dyspozycji biblioteki i ICIM;
3) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami;
4) wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
w bibliotece;
5) rozbudzanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz pogłębianie nawyków
czytania i uczenia się;
6) opracowanie techniczne książek będących w zbiorach biblioteki;
7) bieżące prowadzenie warsztatu informacyjno – bibliograficznego biblioteki;
8) popularyzowanie czytelnictwa na terenie Zespołu;
9) opracowanie rocznych planów pracy biblioteki;
10) przygotowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie
czytelnictwa w Szkołach;
11) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
12) prowadzenie Katalogu alfabetycznego i rzeczowego;
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13) występowanie z wnioskami i opiniami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej
dotyczącymi wszystkich problemów pracy biblioteki;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, a dotyczących
funkcjonowania biblioteki..
5. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu
księgozbiór.
§ 21a
1. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu
zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
2. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu, a
także rodzice.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godziny jej
otwarcia.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych
przez siebie książek.
6. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie.
Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy z niego odchodzą, obowiązani są do
wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
7. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed
upływem ustalonego terminu.
8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
9. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
10. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
11. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień,
może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie
terminu.
12. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
13. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie,
bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
14. Do obowiązków czytelnika należy:
1) szanowanie wypożyczonych książek;
2) przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki;
3) zwrot wypożyczonych książek w okresie 2 tygodni od wypożyczenia.
16. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
17. Na wypożyczonych książkach i czasopismach nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić
itp., a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
18. Czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są obowiązani odkupić zagubioną lub
zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną
książkę wskazaną przez bibliotekarza.
§ 22
1. Zespół posiada świetlicę, która jest pozalekcyjną formą działalności opiekuńczo–
wychowawczej.
2. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i
rekreacji.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

i dowożeni. W miarę możliwości organizacyjnych świetlica może objąć opieką inne
dzieci na umotywowany wniosek rodziców skierowany do Dyrektora.
Praca świetlicy ma na celu:
1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
2) rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności;
3) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;
4) kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury osobistej;
5) kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami,
szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego;
6) pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalanie wiadomości zdobytych
na lekcjach;
7) współdziałanie z rodzicami i domem rodzinnym w zakresie spraw
wychowawczych.
Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
3) prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Zespołu;
4) organizowanie gier i zabaw dydaktycznych;
5) pomoc w odrabianiu zadań domowych;
6) organizowanie konkursów czytelniczych;
7) prowadzenie zajęć plastycznych i organizowanie wystaw;
8) bieżąca współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami;
9) współpraca z rodzicami;
10) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
11) dbanie o wystrój świetlicy;
12) prowadzenie dokumentacji świetlicy;
13) uzgadnianie potrzeb materialnych świetlicy.
Dokumentacja pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy obejmuje:
1) plan pracy wychowawczo-opiekuńczej;
2) dziennik zajęć w świetlicy;
3) rejestr uczniów korzystających ze świetlicy;
4) karty przyjęć dzieci.
Uczeń na świetlicy ma prawo do:
1) stałej opieki wychowawczej;
2) bezpieczenstwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
3) ochrony i poszanowania godnosci,
4) zyczliwego i podmiotowego traktowania,
5) pomocy w nauce,
6) uczestnictwa w zyciu swietlicy,
7) korzystania z wyposazenia swietlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Uczeń na świetlicy ma obowiązek:
1) dbac o ład i porządek w swietlicy,
2) dbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoje i kolegow,
3) szanowac mienie swietlicy,
4) brac udział w pracach na rzecz szkoły i swietlicy,
5) zgłaszac nauczycielowi swietlicy przybycie i wyjscie ze swietlicy,
6) bezwzględnie przestrzegac regulaminu swietlicy.
Uczeń zapisany do świetlicy zgłasza swoje przyjście na świetlicę nauczycielowi, który
odnotowuje jego obecność na zajęciach.
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10. Uczeń może być zabrany ze świetlicy przez rodzica lub upoważnioną osobę przed
zakończeniem zajęć, co jest odnotowywane w dzienniku świetlicy.
11. Liczbę etatów pracowników świetlicy ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym
Zespołu organ prowadzący.
§ 23
1.Dla realizacji zadań statutowych Zespół zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracownie
komputerowe;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) sali gimnastycznej wraz z zapleczem;
5) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

Rozdział 4a
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
§ 23a
1. Sposób oceniania wewnątrzszkolnego zapewnia uczniom:
1) jasne i upublicznione kryteria oceny;
2) takie same zasady oceniania na wszystkich zajęciach edukacyjnych;
3) możliwość samooceny;
4) rzetelną informację zwrotną;
5) indywidualizację oceniania;
6) obiektywne ocenianie.
2. Sposób oceniania wewnątrzszkolnego zapewnia rodzicom:
1) prostotę i jasność systemu;
2) jawność kryteriów oceniania;
3) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia.
3. Sposób oceniania wewnątrzszkolnego zapewnia nauczycielom:
1) różnorodność źródeł informacji o uczniu;
2) łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania;
3) łatwość wnioskowania o umiejętnościach i kompetencjach ucznia.
§ 23b
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawnie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole i Gimnazjum
programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole i Gimnazjum
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy.
str. 20

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w §30 ust. 5, 8 i 9.
§ 23c
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie
wewnątrzszkolne, na które składa się:
1) ocenianie bieżące;
2) klasyfikacja śródroczna;
3) klasyfikacja roczna;
4) klasyfikacja końcowa.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
3. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
6) ustalenie 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 informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 23d
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
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2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania .
3. Wychowawcy w Gimnazjum, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia
Gimnazjum.
4. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznawania się
z informacjami, o których mowa w ust. 1 – 3.
§ 23e
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców.
2. Nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę zgodnie z przedstawionymi
wymaganiami edukacyjnymi uwzględniającymi możliwości psychofizyczne ucznia.
3. Ocenę bieżącą nauczyciel uzasadnia ustnie. W przypadku śródrocznej lub rocznej
negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bądź nagannej oceny
klasyfikacyjnej zachowania nauczyciel zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie
pisemne.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne zostają uczniowi udostępniane do wglądu na
lekcji, natomiast rodzicom na zebraniach lub konsultacjach. Na powyższych zasadach
jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom inna dokumentacja
dotycząca oceniania. Nie dopuszcza się możliwości kopiowania dokumentacji
dotyczącej oceniania, w tym robienia zdjęć, skanowania, kserowania.
5. Nauczyciel jest obowiązany do przechowywania prac kontrolnych ucznia do końca
bieżącego roku szkolnego.

§ 23f
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
– terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
3) 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;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, wymienionych w pkt 1 – 3, który jest
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Zespole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
str. 22

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego – na podstawie tej opinii.
3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej
niż po ukończeniu klasy III Szkoły i nie później niż do ukończenia Szkoły.
4. Na wniosek nauczyciela wykonującego w Zespole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, prowadzącym zajęcia z uczniem w Szkole i po
uzyskaniu zgody rodziców lub na ich wniosek, opinia, o której mowa w ust. 3, może
być wydana także uczniowi Gimnazjum.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora,
który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek do poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym
rodziców.
§ 23g
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki, 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
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych w Szkole i
Gimnazjum na rzecz kultury fizycznej.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w
tej opinii.
3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o którym mowa w ust. 3, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
5. Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających
udział ucznia w projekcie edukacyjnym, może zwolnić ucznia z jego realizacji.
W takim przypadku na świadectwie ukończenia Gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
§ 23h
1. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, bądź na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
str. 23

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub
„zwolniona”.
§ 23i
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w § 23m ust.1
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i według skali określonej
w § 23p ust. 1 śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie
później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem rozpoczęcia ferii
zimowych. Nauczyciele i wychowawcy przeprowadzają śródroczną klasyfikację na
3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. W klasach IV-VI Szkoły i w Gimnazjum na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym
zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy są obowiązani do
poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. W przypadku
przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i nagannej oceny
klasyfikacyjnej zachowania należy zachować termin jednego miesiąca.
4. Rodzice uczniów dla których nauczyciel przewiduje oceną niedostateczną
w klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej winni być poinformowani o tej
ocenie podczas zebrania lub indywidualnego spotkania, bądź listem poleconym. Fakt
ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i potwierdzić podpisem rodzica.
5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie
odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, Szkoła lub Gimnazjum, w miarę możliwości, stwarza uczniowi
szansę uzupełnienia braków poprzez: konsultacje indywidualne z wychowawcą
i innymi nauczycielami, zajęcia wyrównawcze, konsultacje pedagoga szkolnego,
organizację pomocy koleżeńskiej, współpracę z rodzicami ucznia, indywidualizację
wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we
współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i rodzicami.
7. O wynikach klasyfikacji śródrocznej są informowani rodzice na zebraniach
klasowych, a uczniowie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i na
poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
§ 23j
1. Klasyfikacja roczna w klasach I - III Szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej opisowej rocznej
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą zespół i wspólnie ustalają szczegółowe
zasady formułowania ocen opisowych, tworzą karty opisowe osiągnięć uczniów,
zakres wymagań edukacyjnych dla danego poziomu nauczania oraz informują o nich
w przystępnej formie rodziców i uczniów na początku każdego roku szkolnego.
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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.
Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI Szkoły i w Gimnazjum polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
ust.9.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 9 i § 23u
ust. 1.
Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w klasach I – III Szkoły polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, począwszy od klasy IV Szkoły, polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 23k

1. Uczeń kończy Szkołę lub Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe
oceny klasyfikacyjne, a ponadto uczeń Gimnazjum przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy Szkołę 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.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
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4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
§ 23l
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii
nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
§ 23m
1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) oceny bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze
zrealizowanej części programu nauczania;
2) śródroczne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania za I okres;
3) roczne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny.
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy
czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
1) celujący
- 6;
2) bardzo dobry:
- 5;
3) dobry:
- 4;
4) dostateczny:
- 3;
5) dopuszczający:
- 2;
6) niedostateczny:
- 1.
3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o których
mowa w ust. 2 pkt. 1 – 5.
4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
2. pkt. 6.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku plus (+) i minus (–) łącznie
z ocenami, z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej.
6. W klasach I – III Szkoły ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Na koniec okresu
stanowi ją karta szkolnej oceny ucznia.
7. Ocena opisowa obejmuje opis postaw i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
1) zachowania;
2) mówienia i słuchania;
3) pisania;
4) czytania;
5) umiejętności matematycznych;
6) umiejętności społeczno – przyrodniczych;
7) umiejętności plastyczno – technicznych;
8) umiejętności muzyczno – ruchowych;
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9) umiejętności w zakresie języka angielskiego.
8. Oceniając ucznia w klasach I – III Szkoły, nauczyciel bierze pod uwagę:
1) możliwości dziecka;
2) wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie dziecka;
3) postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym;
4) stopień opanowania materiału;
5) umiejętności rozwiązywania problemów;
6) osobiste sukcesy dziecka.
9. Nauczyciele w klasach I – III Szkoły odnotowują w dzienniku lekcyjnym wiadomości
i umiejętności uczniów korzystając ze skali:
 stopień celujący – 6
 stopień bardzo dobry – 5
 stopień dobry – 4
 stopień dostateczny – 3
 stopień dopuszczający – 2
 stopień niedostateczny – 1
§ 23n
1. Uczeń lub jego rodzice mogą starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Po uzyskaniu informacji o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych,
uczeń lub jego rodzice w terminie do 2 dni roboczych mogą wystąpić do nauczyciela
danych zajęć edukacyjnych o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana. We wniosku
należy wskazać o jaką ocenę ubiega się uczeń.
3. O ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się
uczeń, który:
1) otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną wyższą lub taką samą, o którą się
ubiega;
2) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
z których ubiega się o wyższą ocenę;
3) w całym roku szkolnym uzyskał oceny bieżące takie jak ocena, o którą się ubiega,
z zakresu, który ma największy wpływ na ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danych
zajęć edukacyjnych (np. oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, itp.),
z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Nauczyciel nie później niż w drugim dniu od otrzymania wniosku, obowiązany jest
sprawdzić, czy uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.
5. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków określonych w ust. 5, nauczyciel informuje ucznia
i jego rodziców, że brak jest podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana,
a dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego.
6. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust. 4, nauczyciel:
1) przypomina uczniowi wymagania edukacyjne na ocenę, o którą się ubiega;
2) przygotowuje zestaw zadań i pytań, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego - zestaw praktycznych zadań, zgodnie
z wymaganiami na tę ocenę;
3) informuje ucznia i jego rodziców o terminie sprawdzenia wiadomości
i umiejętności ucznia;
4) przeprowadza sprawdzian;
5) informuje ucznia i jego rodziców o wyniku pracy ucznia oraz o podwyższeniu lub
utrzymaniu przewidywanej oceny;
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6) wniosek ucznia lub rodzica, ocenioną pracę ucznia i informację o odpowiedziach
ustnych, ocenę wykonanych zadań praktycznych oraz kopię pism do rodziców
przechowuje do końca roku szkolnego.
7.W szczególnych przypadkach losowych, takich jak: długotrwała choroba, wypadek lub
zmiana szkoły, uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych bez spełnienia warunków określonych w ust.
4.
8.Jeśli uczeń nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na sprawdzian, wystawiona
uprzednio ocena jest ostateczna.
§ 23o
1. Uczeń jest oceniany na zajęciach edukacyjnych za opanowanie wiedzy i umiejętności
w stosunku do wymagań określonych przez nauczyciela.
2. Formami oceniania na zajęciach edukacyjnych są:
1) wypowiedzi ustne, w tym: odpowiedzi, recytacje, opowiadania, dyskusje, dialog,
czytanie;
2) testy,
3) sprawdziany;
4) dyktanda;
5) kartkówki;
6) zadania klasowe;
7) prace plastyczne,
8) referaty;
9) wytwory;
10) zadania domowe;
11) ćwiczenia;
12) zeszyty przedmiotowe.
3. Nauczyciel powinien stosować różne formy oceniania uczniów.
4. O terminie pracy kontrolnej (sprawdzianie, teście, zadaniu klasowym), zwykle 45
minutowej lub dłuższej, uczeń powinien zostać poinformowany na tydzień przed
zaplanowanym pisaniem pracy kontrolnej. Informacja ta powinna zostać zapisana
w dzienniku lekcyjnym.
5. W ciągu tygodnia nie mogą odbyć się więcej niż 3 prace kontrolne. W ciągu jednego
dnia dopuszcza się maksymalnie jeden sprawdzian i jedną kartkówkę lub dwie
kartkówki. Terminy kartkówek uzgadniają nauczyciele między sobą.
6. Omówienie wyników sprawdzianów należy przeprowadzić nie później niż 2 tygodnie
po terminie sprawdzianu.
7. Nauczyciel po lekcjach organizuje poprawę sprawdzianu i zawiadamia o jej terminie
ucznia. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest obowiązany uzasadnić
ustnie lub pisemnie ocenę z pracy.
8. Za kartkówkę trwającą maksymalnie 15 minut uznaje się pracę obejmującą nie więcej
niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne. O terminie takiego sprawdzianu uczeń nie musi być
wcześniej poinformowany.
§ 23p
1. W klasach I – III Szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
2. W klasach IV – VI Szkoły i w Gimnazjum śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ustalone według następującej skali:
1) wzorowe;
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2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły lub Gimnazjum;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole lub Gimnazjum i poza nimi;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
§ 23q
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w § 30 ust. 5, 8 i 9.
2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po uzyskaniu opinii nauczycieli
i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły lub Gimnazjum.
4. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także
o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
5. Wychowawca ma obowiązek na bieżąco informować ucznia i jego rodziców o ocenach
zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy Zespołu
zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców, indywidualne kontakty oraz dziennik
elektroniczny.
6. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według kryteriów określonych
w statucie.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.
8. Najczęściej stosowanymi narzędziami oceny zachowana ucznia są:
1) obserwacje:
a) wywiązywania się z obowiązków ucznia,
b) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałości o honor i tradycje szkoły,
d) dbałości o piękno mowy ojczystej,
e) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) zachowania się w szkole i poza nią,
g) okazywania szacunku innym osobom;
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2) opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników Zespołu;
3) karty oceny;
4) rozmowy z uczniem.
9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 23r
i §23v.
10. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zabraniem rady
pedagogicznej wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować ucznia i jego
rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
w formie elektronicznej.
11. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca oddziału
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym
i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w formie pisemnej.
§ 23r
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uczeń spełnił
następujące warunki:
1) otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania co najmniej taką o jaką się
ubiega;
2) występują rozbieżności pomiędzy oceną zachowania zaproponowaną przez
wychowawcę, a samooceną ucznia oraz opinią nauczycieli uczących i uczniów
w oddziale.
2. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 wychowawca oddala
wniosek oraz informuje o tym rodziców, podając uzasadnienie decyzji.
3. Jeżeli uczeń spełnia ustalone w ust. 1 warunki wychowawca:
1) dokonuje ponownej oceny i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
2) przygotowuje uzasadnienie ustalonej oceny;
3) informuje ucznia i rodziców o ustalonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
§ 23s
1. W klasach I-III Szkoły:
2) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych,
b) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
c) jest zawsze wyjątkowo koleżeński,
d) nigdy nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach,
e) szuka pojednawczych rozwiązań sytuacji spornych,
f) nigdy się nie spóźnia na zajęcia,
g) wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć
szkolnych,
h) sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np.
dyżurnego,
i) zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
j) zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,
k) zawsze utrzymuje wyjątkowy ład i porządek w miejscu pracy,
l) jest wyjątkowo aktywny i zawsze przygotowany do zajęć;
3) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników,
b) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
c) jest koleżeński,
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d) nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach,
e) sporadycznie spóźnia się na zajęcia,
f) bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć
szkolnych,
g) bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego,
h) dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne,
i) chętnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,
j) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
k) aktywnie pracuje na zajęciach i zawsze jest przygotowany;
4) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników,
b) zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje
zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela,
c) zwykle bywa koleżeński,
d) zdarza mu się brać udział w kłótniach, bójkach i sporach,
e) spóźnia się na zajęcia,
f) na ogół nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść,
uroczystości i zajęć szkolnych,
g) na ogół bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczyciela funkcje, np.
dyżurnego,
h) zwykle dba i szanuje mienie własne, szkolne i cudze,
i) zwykle chętnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,
j) zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
k) stara się aktywnie pracować,
l) zwykle jest przygotowany do zajęć;
5) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) często zwraca się niekulturalnie i niegrzecznie do osób dorosłych
i rówieśników,
b) często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie
po zwróceniu uwagi przez nauczyciela,
c) czasami bywa koleżeński,
d) często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach,
e) spóźnia się na zajęcia,
f) często sprawia trudności podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć
szkolnych,
g) często nie wywiązuje się z powierzonych funkcji,
h) często niszczy i nie szanuje mienia własnego, szkolnego i cudzego,
i) sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,
j) często nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy,
k) rzadko jest aktywny,
l) często jest nieprzygotowany do zajęć.
6) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nagminnie niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych
i rówieśników,
b) nagminnie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,
c) jest niekoleżeński,
d) jest konfliktowy,
e) nagminnie bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach,
f) inicjuje negatywne sytuacje,
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g) nagminnie spóźnia się na zajęcia,
h) nie stara się zmienić sytuacji,
i) nagminnie sprawia kłopoty wychowawcze podczas wycieczek, wyjść,
uroczystości i zajęć szkolnych,
j) nagminnie nie wywiązuje się w pełni z powierzonych mu przez nauczycieli
funkcji, np. dyżurnego,
k) nagminnie niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego,
l) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,
m) nagminnie nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy,
n) często bałagani i nie wykazuje woli poprawy,
o) nie wykazuje aktywności na zajęciach,
p) bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć.
2. W klasach IV – VI Szkoły:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) w sposób wzorowy wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie,
rzetelnie wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) zawsze odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, wykazuje się
pracowitością i sumiennością w przygotowaniu do lekcji,
c) na lekcjach zawsze jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad,
wykazuje się aktywnością,
d) z własnej inicjatywy rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
e) opuszcza lekcje tylko z bardzo ważnych przyczyn (choroba, zdarzenie losowe)
i w terminie dostarcza prośbę o usprawiedliwienie nieobecności,
f) nie spóźnia się na lekcje,
g) wykazuje się kulturą osobistą, w tym: zawsze przestrzega norm językowych –
nie używa wulgaryzmów, właściwie reaguje na używanie wulgaryzmów przez
kolegów, jego strój i wygląd zawsze jest zgodny z wymogami określonymi
w statucie,
h) szanuje mienie Szkoły, dba o czystość na jej terenie, w tym wzorowo wywiązuje
się obowiązków dyżurnego,
i) chętnie, często z własnej inicjatywy, uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i Szkoły (praca w Samorządzie Uczniowskim i klasowym, udział w akademiach,
praca społeczna, reprezentowanie Szkoły w konkursach lub zawodach),
j) szanuje godność innych osób, właściwie reaguje na krzywdę wyrządzaną
kolegom, a inni uczniowie mogą liczyć na jego pomoc (np. w nauce),
k) troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie oraz wypełnia polecenia
nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, wykazuje się pracowitością
i sumiennością w przygotowaniu do lekcji,
c) na lekcjach zawsze jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad,
d) podejmuje działania mające na celu rozwój swoich zainteresowań i uzdolnień,
często z własnej inicjatywy,
e) opuszcza lekcje tylko z bardzo ważnych przyczyn (choroba, zdarzenie losowe)
i na ogół w terminie dostarcza prośbę o usprawiedliwienie nieobecności,
f) stara się nie spóźniać na lekcje,
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g) wykazuje się kulturą osobistą, w tym: przestrzega norm językowych – nie
używa wulgaryzmów, właściwie reaguje na używanie wulgaryzmów przez
kolegów, a jego strój i wygląd jest zgodny z wymogami określonymi w statucie,
h) szanuje mienie Szkoły, dba o czystość na jej terenie, w tym wywiązuje się
obowiązków dyżurnego,
i) podejmuje się zleconych przez nauczyciela prac na rzecz klasy i Szkoły (praca
w Samorządzie Uczniowskim i klasowym, udział w akademiach, praca
społeczna, reprezentowanie szkoły w konkursach lub zawodach),
j) szanuje godność innych osób, właściwie reaguje na krzywdę wyrządzaną
kolegom,
k) troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) na ogół wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie, wypełnia
polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) przeważnie odrabia zadania domowe, ma wymagane przybory, przygotowuje
się do lekcji,
c) na lekcjach na ogół jest zdyscyplinowany, stosuje się do obowiązujących zasad,
d) zachęcony przez nauczyciela czyta książki i czasopisma, korzysta
z zaproponowanych przez nauczyciela zajęć nadobowiązkowych,
e) lekcje przeważnie opuszcza z ważnych przyczyn i stara się w terminie
dostarczać prośbę o usprawiedliwienie nieobecności,
f) stara się nie spóźniać na lekcje,
g) na ogół wykazuje się kulturą osobistą, w tym: stara się przestrzegać norm
językowych – nie używa wulgaryzmów, przeważnie właściwie reaguje na
używanie wulgaryzmów przez kolegów, a jego strój i wygląd nie odbiega
zbytnio od wymogów określonych w statucie,
h) szanuje mienie Szkoły, na ogół dba o czystość na jej terenie, w tym przeważnie
wywiązuje się obowiązków dyżurnego,
i) na ogół angażuje się w prace na rzecz klasy i Szkoły,
j) stara się nie naruszać godności innych osób i reagować na krzywdę
wyrządzaną kolegom,
k) troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych osób;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) niekiedy uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie i zdarza się, że nie
wypełnia poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) niekiedy nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych
przyborów, bywa nieprzygotowany do lekcji,
c) niekiedy przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do obowiązujących
na zajęciach zasad,
d) sporadycznie czyta książki i czasopisma, niechętnie uczestniczy
w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
e) opuszcza lekcje, często nie przedstawia w terminie prośby o usprawiedliwienie
nieobecności,
f) dość często spóźnia się na lekcje,
g) niekiedy zachowuje się niekulturalnie, w tym: sporadycznie używa
wulgaryzmów, a jego reakcje na używanie wulgaryzmów przez kolegów
bywają niewłaściwe, czasami jego strój i wygląd wyraźnie odbiega od
wymogów określonych w statucie,
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h) zdarza mu się nie dbać o mienie Szkoły, niekiedy wprowadza nieporządek
i zaniedbuje obowiązki dyżurnego,
i) rzadko angażuje się w prace na rzecz klasy i Szkoły,
j) niekiedy narusza godność innych osób i nie reaguje na krzywdę wyrządzaną
kolegom,
k) niekiedy zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu
i innych osób;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) dość często uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie, nie wypełnia
poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) dość często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych
przyborów, nie przygotowuje się do lekcji ,
c) przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do obowiązujących na
zajęciach zasad,
d) nie czyta książek i czasopism, niechętnie i niesystematycznie uczestniczy
w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
e) opuszcza lekcje z błahych przyczyn, ma nieusprawiedliwione nieobecności,
dopuszcza się wagarów,
f) często spóźnia się na lekcje,
g) zachowuje się niekulturalnie, w tym: używa wulgaryzmów i nie zwraca uwagi
na używanie wulgaryzmów przez kolegów, jego strój i wygląd dość często
obiega od wymogów określonych w statucie,
h) niekiedy dopuszcza się aktów dewastacji mienia Szkoły, często wprowadza
nieporządek i zaniedbuje obowiązki dyżurnego,
i) sporadycznie angażuje się w prace na rzecz klasy i Szkoły,
j) dopuszcza się aktów agresji i przemocy, dość często narusza godność innych
osób, nie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
k) sięga po środki odurzające, często nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) rażąco uchybia obowiązkom ucznia określonym w statucie, nie wypełnia
poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi na lekcje wymaganych
przyborów, nie przygotowuje się do lekcji,
c) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji i nie stosuje się do
obowiązujących na zajęciach zasad,
d) nie czyta książek i czasopism i nie uczestniczy w zaproponowanych przez
nauczyciela zajęciach nadobowiązkowych,
e) ma nieusprawiedliwione nieobecności, wagaruje,
f) notorycznie spóźnia się na lekcje,
g) bardzo często zachowuje się niekulturalnie, w tym: używa wulgaryzmów i nie
zwraca uwagi na używanie wulgaryzmów przez kolegów, jego strój i wygląd
rażąco obiega od wymogów określonych w Statucie,
h) dopuszcza się aktów dewastacji mienia Szkoły, wprowadza nieporządek i nie
wykonuje obowiązków dyżurnego,
i) nie angażuje się w prace na rzecz klasy i Szkoły,
j) często dopuszcza się aktów agresji i przemocy, naruszeń godności innych osób,
nie reaguje na krzywdę wyrządzaną kolegom,
k) ulega nałogom, namawia do tego innych oraz stwarza sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
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l) wchodzi w konflikt z prawem.
3. W Gimnazjum:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest pozytywnym wzorem do
naśladowania dla innych uczniów w Gimnazjum i środowisku,
b) wyróżnia się kulturą osobistą oraz godnym i kulturalnym zachowaniem się
w Gimnazjum i poza nim, ubrany jest w wymagany strój szkolny,
c) wykazuje szczególną inicjatywę w pracy na rzecz klasy, Gimnazjum
i środowiska;
d) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków;
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę;
f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań;
g) nie ulega nałogom palenia papierosów, także elektronicznych, picia alkoholu,
używania narkotyków i środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,
h) właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do
naśladowania,
i) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
j) dba o honor i tradycje Gimnazjum, aktywnie promuje Gimnazjum,
k) dba o piękno mowy ojczystej;
l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
m) wnosi znaczący wkład w realizację projektu, pełni funkcje lidera grupy, zgłasza
propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest pozytywnym
wzorem do naśladowania dla innych uczniów w Gimnazjum i środowisku,
b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników Gimnazjum,
c) godnie i kulturalnie zachowuje się w Gimnazjum i poza nim,
d) bierze udział w pracach na rzecz klasy, Gimnazjum i środowiska,
e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,
f) systematycznie uczęszcza do Gimnazjum i dostarcza usprawiedliwienia
wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez
wychowawcę;
g) nie ulega nałogom, w tym paleniu tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków
i środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,
h) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
i) właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
j) dba o honor i tradycje Gimnazjum, aktywnie promuje Gimnazjum,
k) dba o piękno mowy ojczystej,
l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
m) aktywnie realizuje zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych i jest systematyczny w nauce,
b) cechuje go dobra kultura osobista wobec nauczycieli, uczniów i pracowników
Gimnazjum,
c) bierze udział w pracach na rzecz klas, Gimnazjum i środowiska,
d) systematycznie uczęszcza do Gimnazjum i dostarcza usprawiedliwienia
wszystkich nieobecności oraz spóźnień,
e) nie ulega nałogom,
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właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,
postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
dba o honor i tradycje Gimnazjum, promuje Gimnazjum,
dba o piękno mowy ojczystej,
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
terminowo realizuje przydzielone zadania w projekcie edukacyjnym;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych,
b) zdarzają mu się uchybienia w zachowaniu wobec nauczycieli, uczniów
i pracowników Gimnazjum, a w przypadku popełnienia uchybień dąży do
naprawienia swoich błędów,
c) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;
d) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
e) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, nie niszczy imienia
szkolnego,
f) zdarzają mu się nieobecności na lekcjach i spóźnienia, jednak nie więcej niż 10
godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień,
g) nie dba o honor, dobre imię i tradycje Gimnazjum,
h) nie dba o piękno mowy ojczystej,
i) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, nie zawsze reaguje
na przejawy krzywdy i zła,
j) nieterminowo realizuje zadania w projekcie edukacyjnym;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) ma lekceważący stosunek do pracowników Gimnazjum,
c) znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi uczniami,
d) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
e) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,
f) opuszcza zajęcia lekcyjne, spóźnia się,
g) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, konflikty,
h) ulega nałogom i namawia do tego innych,
i) dewastuje mienie szkolne i społeczne,
j) nie dba o honor i tradycje Gimnazjum,
k) nie dba o piękno mowy ojczystej,
l) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
m) nie realizuje zadań w projekcie edukacyjnym, dezorganizuje pracę zespołu,
n) w niewłaściwy sposób korzystał z bezpłatnego podręcznika i materiałów
edukacyjnych;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) ma lekceważący stosunek do pracowników Gimnazjum,
c) znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi uczniami,
d) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
e) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,
f) opuszcza zajęcia lekcyjne, spóźnia się,
g) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, konflikty,
h) ulega nałogom i namawia do tego innych,
i) dewastuje mienie szkolne i społeczne,
j) pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora lub dozorem policyjnym,
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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k)
l)
m)
n)
o)
p)

nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych,
nie dba o honor i tradycje Gimnazjum,
nie dba o piękno mowy ojczystej,
nie realizuje zadań w projekcie edukacyjnym, dezorganizuje pracę zespołu,
nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
zniszczył lub nie oddał bezpłatnego podręcznika i materiałów edukacyjnych.
§ 23t

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za które
prowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k
ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
5. 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.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 23u i § 23v.
8. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych.
9. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć
edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia
realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą lub Gimnazjum, skład komisji
powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego
dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
§ 23u
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę
klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 23v.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
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6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w Szkole i jeden raz w Gimnazjum promować do klasy programowo wyższej, ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo
wyższej.
7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości
przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu
określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
§ 23v
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, 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.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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.
5. 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 w uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa
w ust. 3, jest ostateczna.
7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3,
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego
sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
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oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
§ 23w
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Uczeń klasy I – III Szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I – III Szkoły, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców ucznia.
Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek
wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23u ust. 6.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.
Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego
ucznia w porozumieniu z rodzicami.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole
podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Począwszy od klasy czwartej 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.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.
§ 23x

1. Rodzice informowani są o postępach uczniów poprzez:
1) wpisy do zeszytów przedmiotowych;
2) rozmowy telefoniczne,
3) korespondencję listową;
4) wpisy w dzienniku elektronicznym.
2. Rodzice informowani są postępach uczniów w nauce podczas:
1) zebrań ogólnoszkolnych;
2) zebrań klasowych;
3) dyżurów nauczycieli;
4) „Dni otwartych”;
5) indywidualnych konsultacji.
§ 23y
W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
mające na celu sprawdzenie czy:
1) kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli;
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2) ocenianie uczniów jest systematyczne;
3) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego informują, w jakim
kierunku mają iść zmiany zarówno w procesie nauczania jak i uczenia się;
4) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji
o osiągnięciach uczniów;
5) rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci;
6) program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych;
7) ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 24
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi wykonują prace zgodnie
z przydziałem czynności zleconym przez Dyrektora.
4. Bezpośredni nadzór nad pracownikami administracji i obsługi sprawuje Dyrektor.
5. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także
o szanowanie godności osobistej ucznia.
6. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów zgodnie ze
szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego
określonych w Rozdziale 5a;
2) przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie tych zajęć na najwyższym
poziomie;
3) realizowanie programu nauczania dopuszczonego do użytku Szkole lub
Gimnazjum;
4) podnoszenie swojej wiedzy ogólnej i zawodowej poprzez:
a) pracę samokształceniową,
b) udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo-problemowych,
c) korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności
pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne;
5) kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
6) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami Szkoły i Gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
7) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
8) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
9) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
10) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;
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11) kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy;
12) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach;
13) przestrzeganie zapisów statutowych;
14) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
15) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
16) dbanie o poprawność językową uczniów;
17) aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej;
18) rzetelne prowadzenie dokumentacji;
19) współdziałanie z nauczycielem-bibliotekarzem.
7. Obowiązkiem nauczyciela i pracownika Zespołu jest:
1) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu i w razie
potrzeby zapytanie ich o cel pobytu w Zespole;
3) w trakcie zajęć lekcyjnych, w uzasadnionych przypadkach, obowiązkiem
pracownika obsługi jest zapytanie osoby postronnej wchodzącej na teren Zespołu
o cel pobytu, a w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora lub
skierowanie tej osoby do Dyrektora;
4) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub
życia uczniów lub pracowników Zespołu;
5) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora lub Społecznego Inspektora Pracy
o wypadku, jaki zdarzył się na terenie Zespołu lub podczas zajęć organizowanych
przez Zespół poza jego terenem.
§ 25
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
1a. Nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas
prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych, w czasie organizowanych przez Zespół
imprez artystycznych, sportowych, rozrywkowych i wycieczek.
3. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznowychowawczego, dba o kształcenie zainteresowań i zdolności uczniów, oraz ich
rozwój psychofizyczny poprzez:
1) realizację obowiązujących programów nauczania;
2) stosowanie właściwych metod nauczania;
3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
4) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;
5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu
nauczania;
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6) przedłożenie dyrektorowi Zespołu wybranego programu nauczania celem
dopuszczenia go do użytku w Zespole.
4. Nauczyciel dba o powierzone mu środki dydaktyczno–wychowawcze, sprzęt szkolny,
oraz ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
§ 26
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
3. Zadania zespołu obejmują:
1) opiniowanie wybranych programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego
przed dopuszczeniem do użytku w Szkole lub w Gimnazjum;
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
zestawu programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania zajęć
edukacyjnych pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru
programów nauczania;
3) opiniowanie
przygotowywanych
w
własnych,
innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania;
4) wspomaganie organizacyjne i metodyczne dla początkujących nauczycieli;
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia;
6) udział w procesie ewaluacji wewnętrznej.
4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe.
5. Pracą takich zespołów kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek
zespołu.
6. Zasady pracy zespołów określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
§ 27
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów, oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l:
1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia
zespołowego, rozwijające uczniów i integrujące zespół uczniowski;
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą
z uwzględnieniem tematyki z zakresu preorientacji zawodowej;
4) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami i kryteriami
oceniania zachowania;
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów oddziału, a także wobec
tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej
opieki;
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) rozpoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
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b) określenia i realizowania zadań Programu Wychowawczego Zespołu
i Programu Profilaktyki,
c) włączania ich w sprawy życia oddziału, Szkoły lub Gimnazjum i Zespołu,
d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci oraz
przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym;
7) współpracuje z pedagogami poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów;
8) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego
oddziału.
9) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się uczniów Gimnazjum;
10) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
11) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej
(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
12) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego;
3. Organizację i formy udzielania na terenie Zespołu pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt.
7 określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej.
4. Realizując wyżej wymienione zadania wychowawca w szczególności spotyka się
z rodzicami
uczniów na wywiadówkach lub podczas konsultacji indywidualnych, organizowanych
w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Informację o wywiadówce przekazuje
wychowawca rodzicom na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem jej
odbycia. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele uczący w danym
oddziale.
§ 28
1. W Zespole jest zatrudniony pedagog szkolny.
2. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespół współpracuje
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie oraz w razie potrzeb i innymi
poradniami i specjalistami.
3. Organizowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Zespole jest zadaniem pedagoga.
4. Nauczyciele są obowiązani na bieżąco udzielać pomocy psychologicznopedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności są obowiązani do
realizowania zaleceń i ustaleń zawartych w orzeczeniach lub opiniach poradni
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.
5. Wychowawcy koordynują udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w oddziale.
6. Do zadań Zespołu, w tym wychowawców i nauczycieli, we współpracy z poradniami
i specjalistami należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
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i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych
stron uczniów;
3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
4) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki w stosunku do
uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
8) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
9) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów Gimnazjum kierunku
kształcenia i zawodu;
10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
§ 28a
1. W Zespole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności sporządza Dyrektor
uwzględniając Kodeks Pracy oraz „Regulamin pracy Zespołu”. Zakresy te załączane są
do teczek akt osobowych pracowników.
§ 28b
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.
2. Rodzice w ramach tego współdziałania maja prawo do:
1) zapoznania się ze statutem, Programem Wychowawczym Zespołu, Programem
Profilaktyki i Planem pracy Zespołu na dany rok szkolny;
2) znajomości szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
uczniów;
3) uzyskiwania rzetelnej, pełnej informacji na temat swojego dziecka.
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły lub
Gimnazjum;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) informowania w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora o realizacji
obowiązku szkolnego za granicą przez dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły lub
Gimnazjum.
4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w Szkole lub Gimnazjum.
§ 28c
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1. W Zespole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Do zadań Wicedyrektora należy:
1) koordynowanie działalności wychowawczej Zespołu;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym nad działalnością:
a) biblioteki szkolnej,
b) świetlicy szkolnej;
3) koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli;
4) kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania;
5) opracowywanie projektu „Tygodniowego rozkładu zajęć”, kalendarza roku
szkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania;
6) utrzymanie kontaktów z rodzicami oraz rozpatrywanie ich postulatów
z upoważnienia Dyrektora;
7) nadzorowanie udzielania pomocy-psychologiczno-pedagogicznej w Zespole;
8) realizowanie zadań jako nauczyciela;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
4. W czasie nieobecności Dyrektora wypełnia zadania Dyrektora z wyłączeniem decyzji
w sprawach kadrowych i finansowych.
5. Szczegółowy zakres zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności Wicedyrektora
określa Dyrektor.
§ 28d
1. Gimnazjum przygotowuje:
1) uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia;
2) rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
2. Gimnazjum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) poradniami specjalistycznymi;
3) pracodawcami;
4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
3. Gimnazjum kontaktuje się z jednostkami wymienionymi w ust. 2 poprzez pedagoga
realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
4. Gimnazjum uzgadnia udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej,
specjalistycznej i innych instytucji współpracujących z Gimnazjum w realizacji zadań
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
5. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
1) udzielają pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowania kształcenia i kariery;
2) wspierają nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
6. Organizacja działań Gimnazjum na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego
uwzględnia w nim udział rodziców uczniów Gimnazjum.
7. Gimnazjum corocznie nie później niż do 15 września opracowuje na dany rok szkolny
program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym
uwzględnia udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej,
specjalistycznej i innych współpracujących z Gimnazjum.
8. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego realizuje pedagog.
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9. Do zadań pedagoga planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na
informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez
Gimnazjum;
4) współpraca z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcami,
w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego;
5) opracowanie programu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów
gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
11. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:
1) na godzinach z wychowawcą;
2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;
3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;
4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
12. Gimnazjum stwarza możliwości udziału uczniów:
1) w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych
2) w targach edukacyjnych.
13. Ponadto Gimnazjum:
1) upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych;
2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;
3) tworzy bazę o zawodach z wykorzystaniem internetu.

Rozdział 6
Uczniowie Zespołu
§ 29
1. Do Szkoły i Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 16 roku życia, ale nie
dłużej niż do 18 roku życia. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach
dopuszcza się przyjmowanie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uczniów
w wieku 6 lat.
2. Do Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie
zgłoszenia rodziców.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
4. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez Dyrektora. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.
5. Zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego określa ustawa oraz przepisy wydane na podstawie
art. 20l ustawy.
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6. Wójt Gminy Tarnów ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający
szczegółowe terminy dokonywania czynności rekrutacyjnych.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.
8. Kryteriom, o których mowa w ust. 7, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
9. O przyjęciu ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
10. Do Gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum na
podstawie zgłoszenia rodziców.
11. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
12. Postępowanie rekrutacyjne do Gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji.
13. Zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego określa ustawa oraz przepisy wydane na podstawie
art. 20l ustawy.
14. Małopolski Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego harmonogram
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności rekrutacyjnych.
15. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.
16. Kryteriom, o których mowa w ust. 15, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
17. O przyjęciu ucznia do Gimnazjum w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
§ 30
1. Statut Zespołu określa prawa i obowiązki ucznia z uwzględnieniem w szczególności
praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach
Dziecka.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, złym traktowaniem i wykorzystywaniem przez innych, jak również
przed wszelkimi formami wyzysku naruszającymi jego dobro;
3) poszanowania i ochrony własnej godności i prywatności;
4) równego traktowania niezależnie od przekonań, poglądów, wyznania i sytuacji
materialnej;
5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
6) życzliwego,
podmiotowego
traktowania
w
procesie
dydaktycznowychowawczym;
7) swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań, w szczególności dotyczących
życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra
innych osób;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli
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poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności;
9) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole i
Gimnazjum programów nauczania niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
10) informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
11) informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
12) informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
13) rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz organizowania działalności
kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań,
imprezach kulturalnych, wycieczkach i zawodach sportowych organizowanych dla
uczniów Zespołu;
14) pomocy w przypadku trudności w nauce;
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
16) indywidualizowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz stanu zdrowia ucznia;
17) profilaktyki zmierzającej do ochrony przed zagrożeniami oraz materiałami
i informacjami szkodliwymi;
18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
19) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Zespole;
20) do reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych
imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
3. (uchylony).
4. Oprócz praw, o których mowa w ust. 2, uczeń:
1) począwszy od klasy czwartej Szkoły może skorzystać z tzw. „dnia bez oceny
niedostatecznej”, którym to dniem jest 13 dzień każdego miesiąca, przy czym jeżeli
ten dzień jest dniem wolnym od zajęć nie przenosi się tego uprawnienia na inny
dzień;
2) może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania zgodnie z ustaleniami
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
5. Uczeń jest w szczególności obowiązany do:
1) przestrzegania przepisów obowiązujących w Zespole;
2) podporządkowywania się poleceniom Dyrektora i innych nauczycieli;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Zespołu na miarę swoich możliwości, właściwego zachowania w ich trakcie,
przygotowywania się do nich, odrabiania prac domowych;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Zespołu;
5) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój;
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole;
7) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za umyślne wyrządzenie szkody na
terenie Zespołu;
8) troszczenia się o dobre imię i honor Szkoły, Gimnazjum lub Zespołu, szanowania
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6.
7.
8.
9.

i wzbogacania ich tradycji;
9) godnego i kulturalnego zachowania się w Zespole i poza nim, postępowania
zgodnego z zasadami współżycia społecznego;
10) przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminu sali
gimnastycznej i regulaminów pracowni przedmiotowych;
11) szanowania godności, wolności i prywatności drugiego człowieka;
12) przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, wulgarności i nietolerancji;
13) przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni od
powrotu na zajęcia, w przypadku, gdy rodzic nie uczynił tego osobiście lub
telefonicznie;
14) zachowania schludnego wyglądu, noszenia ustalonego stroju szkolnego i obuwia
zastępczego;
15) wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (np.
odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne, kamery, itp.) na terenie Zespołu,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;
16) właściwego i godnego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników Zespołu
i pozostałych uczniów;
17) obecności w trakcie próbnych sprawdzianów i egzaminów oraz klasowych badań
osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
18) przystąpienie do realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wychowawcy lub nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych, uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie Zespołu.
Uczeń za zgodą nauczyciela danych zajęć edukacyjnych może korzystać z telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako
pomocy dydaktycznej.
Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia
tytoniu.
Na terenie Zespołu zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
§ 30a

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia praw
ucznia, o których mowa w § 30 ust. 2.
2. Skargi składa się na piśmie lub ustnie do Dyrektora. Skarga jest rejestrowana.
3. Uczeń nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia
skargi.
4. Skarga powinna wskazać, które prawo ucznia zostało naruszone i w jakim zakresie.
5. Skargi załatwia się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od
złożenia skargi.
6. Przy rozpatrywaniu skargi Dyrektor może zasięgnąć opinii wychowawcy, uczniów
i innych osób.
7. O sposobie załatwienia skargi Dyrektor zawiadamia skarżącego się w formie
pisemnej.
§ 31
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wyróżniające osiągnięcia w nauce;
2) wzorową postawę uczniowską;
3) reprezentowanie Zespołu w konkursach i zawodach;
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego;
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2.

3.
4.
5.
6.

5) stuprocentową frekwencję.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Zespołu;
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców;
4) dyplom uznania od Dyrektora;
5) nagroda książkowa lub rzeczowa.
Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może
postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności
szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
Szkoła informuje rodziców nagrodzonego ucznia o przyznanej nagrodzie. Nazwiska
uczniów nagrodzonych nagrodą Dyrektora ogłasza się na forum Szkoły lub
Gimnazjum podczas szkolnego apelu oraz w gazetce Samorządu Uczniowskiego.
§ 31a

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa
w § 30 ust. 6, a w szczególności za:
1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki;
2) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
3) bójki lub niszczenie mienia szkolnego;
4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
5) palenie papierosów lub picie alkoholu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości
szkolnych, podczas dyskotek, wycieczek szkolnych i zawodów sportowych;
6) przebywanie na terenie Zespołu pod wpływem środków odurzających;
7) korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie
Zespołu;
8) brak obuwia zastępczego;
9) opuszczanie bez ważnej przyczyny próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz
badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Karami są:
1) upomnienie wychowawcy;
2) nagana wychowawcy;
3) upomnienie Dyrektora;
4) nagana Dyrektora;
5) zawieszenie prawa do udziału w dyskotekach i imprezach szkolnych;
6) przeniesienie do równoległego oddziału
3. Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Tryb postępowania dotyczący wniosku
o przeniesienie ucznia do innej szkoły regulują odrębne przepisy.
4. Przed zastosowaniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie
mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
6. Kary, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 nakłada Dyrektor.
7. O nałożonej karze informuje się rodziców ukaranego ucznia.
8. Przy stosowaniu kar stosuje się zasadę gradacji kary, z zastrzeżeniem ust. 16.
9. W przypadkach wykroczeń uczniów, o których mowa w ust. 16 wychowawca lub
Dyrektor mogą zastosować karę bez zachowania ich gradacji.
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10. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora.
Odwołanie w formie pisemnej może wnieść uczeń i jego rodzic w ciągu 7 dni od
uzyskania informacji o nałożonej karze.
11. Przy rozpatrywaniu odwołania Dyrektor może wziąć pod uwagę poręczenie
Samorządu Uczniowskiego wobec ukaranego ucznia.
12. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. W wyniku rozpatrzenia odwołania
Dyrektor może:
1) podtrzymać karę lub
2) zawiesić warunkowo wykonanie kary lub
3) uchylić karę.
Od decyzji podjętej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje.
13. Od kary nałożonej przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przy rozpatrywaniu wniosku Dyrektor może zasięgnąć opinii wychowawcy
i pedagoga szkolnego.
14. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę na niewłaściwe ich zdaniem załatwienie
sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
15. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące
naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień statutu.
16. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia może być zastosowana kara bez
zachowania ich gradacji:
1) umyślnie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osobie;
2) wchodzenie w kolizję z prawem;
3) palenie papierosów lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środków
odurzających na terenie Zespołu;
4) demoralizacja innych uczniów.
17. Informację o zastosowanej karze odnotowuje się w dokumentacji szkolnej.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa
§ 32
1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Tarnów, której kierownikiem jest Dyrektor
Zespołu.
2. Środki finansowe przeznaczone na działalność Zespołu pochodzą z budżetu Gminy
Tarnów.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków opracowany przez
Dyrektora w oparciu o uchwałę budżetową Gminy Tarnów.
4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Zespół posiada własny znak, tzw. logo.
2. Szkoła posiada własny Sztandar.
3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te
czynności określają odrębne przepisy.
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§ 34
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35
1. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
3. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje go do
publicznej wiadomości.

str. 52

