Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2017/2018
Rady Pedagogicznej ZSP w Konarzynach
z dnia 29.11.2017 r.

Statut
Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach
Rozdział 1
§1. Nazwa szkoły:
1. Nazwa : Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Konarzynach,
2. Siedziba szkoły: ul. Szkolna 12, 89-607 Konarzyny.
3. Struktura organizacyjna:
1) szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi ,
2) klasy gimnazjalne, które funkcjonują w szkole podstawowej do dnia 31 sierpnia
2019.
§2. Nazwy szkoły używana jest w brzmieniu:
1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach,
2. Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
§3. Organ prowadzący:
1. Nazwa: Gmina Konarzyny,
2. Siedziba: ul. Szkolna 7, 89 -607 Konarzyny.
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§4. Statut określa:
1. Cele i zadania zespołu szkół wynikające z przepisów prawa z uwzględnieniem
programu wychowawczo-profilaktycznego:
1) Realizacja prawa dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki
odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.
2) Zapewnienie uczniom zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym
kontynuacje nauki na następnym etapie kształcenia.
3) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości edukacyjnych
uczniów.
4) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania.
Poprawę poczucia bezpieczeństwa zapewnia funkcjonujący w szkole monitoring
wizyjny.
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5) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
6) Rozwijanie poczucia przynależności do regionu, narodu, społeczności europejskiej
i światowej.
a) Szkoła może zorganizować naukę języka kaszubskiego lub innego języka
mniejszości narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Kształtowanie postaw społeczno-moralnych zgodnie z uniwersalnymi zasadami
etyki respektując chrześcijański system wartości.
8) Nauczanie przestrzegania praw dziecka.
9) Kształtowanie postaw społecznie pożądanych – tolerancja wobec innych kultur
i religii.
10) Działania prozdrowotne i kształtowanie postaw proekologicznych;
11) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
13) Organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, za który
osobami odpowiedzialnymi są:
a) wychowawcy;
b) nauczyciele przedmiotu;
c) pedagog szkolny;
d) nauczyciel doradztwa zawodowego.
2. Sposoby wykonywania zadań szkoły:
1) dostosowanie programów nauczania do możliwości intelektualnych i ruchowych
dzieci i młodzieży;
2) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć różnymi metodami
dostosowanymi do możliwości uczniów;
3) pogłębianie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i zdolności na zajęciach
pozalekcyjnych, takich jak: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, organizacje
społeczne;
4) prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami uczniów;
5) współpraca z PP–P i realizowanie jej zaleceń;
6) włączanie rodziców, pracowników służby zdrowia, straży pożarnej, policji
i przedstawicieli innych zawodów do pomocy w realizacji zadań szkoły;
7) współpraca z organizacjami.
3. Zadania zespołów nauczycielskich.
1) Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe.
2) Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
3) Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych:
a) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
b) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
c) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
d) zespół nauczycieli języków obcych;
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e) zespoły klasowe;
f) zespół wielospecjalistyczny do oceny funkcjonowania dziecka/ucznia w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
g) zespół nauczycieli do spraw mierzenia jakości pracy szkoły;
h) zespół do spraw zmian w statucie;
i) zespół do spraw zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym;
j) innych, powoływanych w miarę potrzeb.
4) Pracę zespołów nadzoruje Dyrektor szkoły.
5) Zadania zespołów:
a) badanie i analiza osiągnięć uczniów po każdym etapie edukacyjnym;
b) opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów;
c) kwalifikowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;
d) opracowywanie narzędzi badawczych;
e) prowadzenie mierzenia jakości pracy szkoły;
f) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami;
g) analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych;
h) formułowanie wniosków do dalszej pracy;
i) analiza i modyfikacja statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego;
regulaminów, planów pracy i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
j) ustalanie działań wspierających rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.
§5. Szkoła może prowadzić eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§6. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich
potrzeb rozwojowych.
§7. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach:
1. UKS SALOS Konarzyny,
2. ZHP;
3. Samorządu Uczniowskiego,
4. kół przedmiotowych i zainteresowań,
5. zespołów wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych,
6. zajęć o charakterze terapeutycznym,
7. innych (w miarę potrzeb).
§8. Zajęcia dodatkowe organizowane są w dni nauki szkolnej po zajęciach lekcyjnych oraz
w soboty.
§9. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych zajęć religii, zajęć z języka
obcego nowożytnego, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
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lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych oraz innych z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej powinien wynosić około 30 minut.
§10. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym odbywają się na wniosek rodziców,
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zgodnie z opinią PP-P a w przypadku
zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami PP-P.
§11. 1. W ramach opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym z
różnych przyczyn potrzebne jest wsparcie, szkoła organizuje pomoc zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2.
Pomoc materialną dla uczniów szkoła organizuje we współpracy z Gminą
Konarzyny, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami
i organizacjami na wniosek wychowawcy, pedagoga.
§12. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach oraz innymi
poradniami w zakresie wielospecjalistycznej diagnozy i oceny indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów oraz organizacji spotkań i innych form informacyjno-szkoleniowych dla
uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym w ramach programów profilaktyczno-terapeutycznych i innych.
§13. Szkoła współdziała z rodzicami, organizując spotkania informacyjne przynajmniej dwa razy
w semestrze i dodatkowo w miarę potrzeb.
§14. W szkole funkcjonuje program wychowawczo-profilaktyczny opracowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3
Organy szkoły
§15. Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
§16. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole oraz ich szczegółowe
warunki współdziałania określa statut Zespołu Szkól Publicznych.
Rozdział 4
Organizacja szkoły
§17. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr pierwszy kończy się w ostatni piątek
stycznia, niezależnie od terminu ferii, drugi semestr kończy się zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego.
§18. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
1. Jeden oddział nie powinien przekraczać 24 uczniów ze względu na warunki lokalowe
i przepisy BHP.
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2. Podział na grupy na informatyki. Grupa informatyczna w klasach gimnazjalnych nie
powinna przekraczać 24 uczniów ze względu na ilość stanowisk w pracowni
komputerowej.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach nie przekraczających liczby
26 uczniów.
4. Podział na grupy na zajęciach języków obcych dokonuje się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
6. W szkole istnieje możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych. W oddziale
przedszkolnym, szkole podstawowej i klasach gimnazjalnych liczba dzieci (uczniów) w
oddziale powinna wynosić nie więcej niż 15, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów
niepełnosprawnych.
§19. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w klasach IV-VI SP i I-III G.
2. W klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia zintegrowane, czas pracy
ustala nauczyciel zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Czas trwania zajęcia dydaktycznego w grupach przedszkolnych wynosi 60 min.
4. Ramowy rozkład dnia oddziału przedszkolnego:
1) Początek dnia – powitanie.
a) schodzenie się dzieci;
b) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami i dziećmi według potrzeb;
c) zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;
d) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe;
e) przygotowanie pomocy do zajęć dydaktycznych;
2) Czas na posiłek.
a) zabiegi sanitarno – higieniczne;
b) śniadanie;
3) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg planów pracy, prowadzone w sali lub na
powietrzu.
a) zajęcia z zakresu mowy i myślenia;
b) zajęcia matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne
i umuzykalniające;
c) zabawy dydaktyczne, inscenizowane, konstrukcyjne, ruchowe;
d) wycieczki środowiskowe;
e) zajęcia z języka obcego nowożytnego ( 2 razy w tygodniu);
f) rytmika ( 1 raz w tygodniu);
g) katecheza według deklaracji rodziców (2 razy w tygodniu);
4) Czas na relaks i zabawę.
a) gry i zabawy dydaktyczne utrwalające zdobyte wiadomości;
b) śledzenie efektów i postępów w rozwoju;
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§20.
1.
2.

3.
4.
5.

§21.
1.

2.

c) słuchanie muzyki, bajek, tekstów literackich połączonych z ukierunkowanymi
wypowiedziami dzieci;
d) spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry terenowe;
5) Rozchodzenie się dzieci.
a) podsumowanie dnia;
b) rozmowy indywidualne z rodzicami wg potrzeb;
c) organizacja wystawki prac dzieci;
d) zabawy samorzutne wg wyboru dzieci;
e) porządkowanie sal.
Organizacja świetlicy szkolnej.
Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację
dojazdu oraz pod nieobecność nauczyciela, szkoła organizuje świetlicę.
W szkole funkcjonują dwie świetlice:
1) dla uczniów młodszych ( klasy „0” – III);
2) dla uczniów starszych ( klasy IV – VIII i gimnazjum).
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie nie powinna przekraczać 25.
Wychowawcy świetlicy opracowują regulamin działalności świetlicy i program pracy
wychowawczo-opiekuńczej.
Do głównych zadań świetlicy szkolnej należy:
1) analiza zgłoszeń do świetlicy;
2) ustalenie planu pracy i funkcjonowania świetlicy;
3) organizacja racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu;
4) umożliwienie chętnym uczniom skorzystania z wyżywienia, w tym częściowo
opłaconego przez GOPS, we współpracy z wychowawcą i intendentem;
5) organizacja zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem wychowawcy
świetlicy;
6) stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań plastycznych i technicznych.
Biblioteka szkolna.
Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
2) prowadzenie obowiązujących katalogów,
3) określanie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas,
6) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
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7) współpraca z nauczycielami zespołu szkół,
8) zakup i oprawa książek.
3. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami
oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
2) wymiany doświadczeń i informacji;
3) realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, pracownicy szkoły i rodzice.
§22. Wolontariat.
1. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się koordynator powołany przez Dyrektora.
2. Sposoby organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa regulamin.
§23. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania do 21 kwietnia każdego roku.
1. Arkusz organizacyjny opiniuje Rada Pedagogiczna i związki zawodowe.
2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego
roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru pedagogicznego.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
ogólną liczbę godzin z zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący.
§24. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor, z uwzględnieniem
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§25. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki:
1. obowiązek nauki dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat; obowiązek szkolny rozpoczyna się z
początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
oraz trwa do ukończenia 18. roku życia;
2. na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,
które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej;
3. decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje
Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4. wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat;
5. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
8 lat; obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat; kształcenie uczniów
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niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia;
6. dziecko w wieku 5 lat może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół
§26. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły.
1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników
administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
§27. Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel w szczególności:
1) przestrzega praw dziecka i ucznia;
2) opracowuje na każdy rok szkolny rozkłady materiału i wymagania na poszczególne
oceny;
3) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z podstawą
programową;
4) wzbogaca własny warsztat pracy;
5) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów;
6) rozwiązuje konflikty swoich uczniów;
7) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i wychowania;
8) aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej i pracach zespołów
zadaniowych;
9) stosuje opracowane dla uczniów zalecenia do poprawy efektów kształcenia;
10) wspomaga rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form
oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form pomocy pozaszkolnej;
11) opracowuje plany własnego doskonalenia.
2. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
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2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb ucznia;
3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych, obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądu;
5) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
6) przedstawić Dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był
karany za przestępstwa popełnione umyślnie. Zapis ten dotyczy nauczyciela
rozpoczynającego pracę w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach (przed
nawiązaniem stosunku pracy);
7) w ramach swoich obowiązków uczestniczyć w przeprowadzeniu egzaminu w
ostatnim roku nauki w szkole;
8) w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów stosowania przemocy w rodzinie
zastosować poniższe procedury:
a) w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń: udzielenie pierwszej pomocy,
bądź zapewnienie jej poprzez wezwanie lekarza;
b) rozmowa z uczniem w celu ustalenia: co się stało (może to wynik bójki z
kolegą), jaka sytuacja panuje w jego rodzinie, kto jest sprawcą przemocy, czy w
rodzinie występuje problem alkoholowy, jakiego rodzaju przemoc stosuje
sprawca, czy sprawca kieruje przemoc tylko do niego, czy również na pozostałych
członków rodziny;
c) powiadomienie pedagoga i Dyrektora szkoły, którzy informują odpowiednie
instytucje: policja lub sąd, gmina (zespół interdyscyplinarny);
d) otoczenie ucznia wsparciem i opieką;
9) postępować zgodnie z procedurami zawartymi w Szkolnym Zestawie Procedur
Postępowania Nauczycieli w nietypowych sytuacjach.
3. Zadania nauczyciela dyżurującego:
1) punktualnie rozpoczyna i kończy dyżur według ustalonego harmonogramu;
2) czuwa nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w rejonie swojego dyżuru,
zgłasza zauważone usterki konserwatorowi lub Dyrekcji;
3) w czasie dyżuru zwraca uwagę na ład i porządek;
4) wszystkie zmiany w pełnieniu dyżurów wynikające z indywidualnych potrzeb
nauczyciela uzgadnia się z Dyrektorem.
§28. Zadania wicedyrektora.
1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.
2. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
1) sporządzanie projektu tygodniowego planu lekcji,
2) organizacja dyżurów nauczycielskich i nadzór nad nimi,
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czuwanie nad prawidłową organizacją wycieczek szkolnych i imprez kulturalnych,
organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
nadzór nad biblioteką szkolną i świetlicą,
prowadzenie dokumentacji związanej z godzinami nadliczbowymi,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zajęciami pozalekcyjnymi,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wskazanymi przez Dyrektora klasami
i nauczycielami,
9) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
10) przygotowywanie i organizacja egzaminów zewnętrznych.
§29. Zadania Pedagoga Szkolnego obejmują w szczególności:
1. Wspieranie wychowawców klas, nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych
potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności
wychowawczych.
2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom. Prowadzenie badań i
działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów.
4. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci.
5. Współudział w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Pełnienie funkcji doradcy zawodowego w klasach gimnazjalnych.
7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i
form pomocy udzielanej uczniom.
8. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.
9. Prowadzenie dokumentacji.
10. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia i samokształcenia.
11. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży.
12. Inicjowanie form pomocy uczniom z zaburzeniami zachowania.
§30. Zadania logopedy obejmują w szczególności:
1. Przeprowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy oraz
poziomu rozwoju językowego uczniów.
2. Diagnoza logopedyczna oraz - odpowiednio do jej wyników - organizowana pomoc
logopedyczna.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupie dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
4. Współpraca z logopedami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiem
szkolnym i wychowawcami.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedyczno-pedagogicznych
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
7. Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
8. Współpraca z rodzicami dzieci i uczniów objętych pomocą logopedyczną przekazywanie wskazań do pracy w domu, informowanie o postępach terapii itp.
9. Prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji
rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
§31. Zadania nauczyciela wychowawcy.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
1) Każdy oddział ma „wychowawcę zastępczego”, który pełni funkcję wychowawcy pod
jego nieobecność.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie, dla
doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
4. Pełni funkcję przewodniczącego nauczycielskiego zespołu klasowego.
5. Opracowuje program wychowawczy dla powierzonego zespołu klasowego i konsultuje
go z rodzicami.
6. Wychowawca włącza rodziców do współorganizowania imprez klasowych i szkolnych.
7. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) o grożących uczniom ocenach
niedostatecznych przynajmniej miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej,
w formie ustnej lub pisemnej listem poleconym.
8. Rozwiązuje bieżące problemy edukacyjne i wychowawcze.
9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
10. Nauczyciel wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami)
co najmniej dwa razy w semestrze, a w miarę potrzeb częściej. Utrzymuje także
indywidualne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.
11. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia:
1) dziennik lekcyjny,
2) zeszyt uwag,
3) arkusze punktacji zachowań,
4) arkusze ocen.
§32. Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
1. Obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają
negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
2. Analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków
społeczności szkolnej.
6.
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3. Ocenianie bezpieczeństwa w szkole i określanie najważniejszych zadań, których celem
jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w planie pracy szkoły
na dany rok szkolny.
4. Dbanie o poprawne, zgodne z zasadami wykorzystywanie monitoringu wizyjnego.
5. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanego
w szkole programu: wychowawczo-profilaktycznego.
6. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach
kryzysowych i zagrożenia.
7. Pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami
a odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży.
8. Dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi
pracownikami szkoły.
9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
10. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
11. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds.
bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor.
§33. Zadania koordynatora ds. organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1. Informowanie nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną.
2. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach
zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
3. Ustalanie w porozumieniu z Dyrektorem form pomocy, okresu ich udzielania oraz
wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
4. Współpracę z rodzicami ucznia w zakresie udzielanej pomocy.
5. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej udzielanej uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.
§34. Zadania nauczyciela wspomagającego:
1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
2. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych przez
innych nauczycieli.
3. Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i
metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
4. Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów.
§35. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmują w szczególności:
1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia
rodziny dziecka;
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2. nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w
celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do
jego potrzeb;
3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb
dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego
wspomagania.
§36. Zadania pracowników administracyjnych:
1. W zespole szkół powołano następujące stanowiska administracyjne:
1) księgowa,
2) referent,
3) sekretarz,
4) intendent.
2. Do obowiązków księgowej należy w szczególności:
1) znajomość i przestrzeganie przepisów: ustaw o finansach publicznych wraz
z aktami wykonawczymi, ustawy budżetowej, przepisów regulujących sprawy
księgowo-materialne;
2) prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową ZSP;
3) opracowywanie projektu budżetu;
4) opracowywanie planów rzeczowych i finansowych;
5) prowadzenie rachunków bankowych;
6) terminowe przekazywanie zobowiązań finansowych;
7) sporządzanie sprawozdań i miesięcznych informacji finansowych;
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
9) sporządzanie i przekazywanie zbiorczej ewidencji wypłat z osobowego funduszu
płac, rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
oraz deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
10) prowadzenie finansów w ramach funduszu świadczeń socjalnych.
3. Do zadań referenta należy w szczególności:
1) znajomość przepisów administracyjnych, kadrowych, płacowych;
2) prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
3) sporządzanie listy płac;
4) prowadzenie we współpracy z zatrudnionym specjalistą od spraw BHP
dokumentacji związanej
z bezpieczeństwem i higieną pracy uczniów i
pracowników;
5) współpraca z Biurem Pracy;
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6) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;
7) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych;
8) prowadzenie pogotowia kasowego;
9) przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów;
10) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym z zakresu SIO;
11) dokonywanie zamówień druków i innych materiałów do zapewnienia należytej
działalności zespołu szkół.
4. Do zadań intendenta należy w szczególności:
1) znajomość przepisów dotyczących żywienia i dożywiania;
2) opracowywanie menu;
3) prowadzenie dokumentacji żywieniowej;
4) dokonywanie zakupów i wydawanie środków żywności i czystości;
5) prowadzenie magazynów żywnościowego i chemicznego;
6) prowadzenie dokumentacji związanej z dożywianiem oraz jego kosztami;
7) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi w zakresie dożywiania
uczniów;
5. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) prowadzenie sekretariatu szkoły w zakresie spraw związanych z dziećmi i uczniami
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ksiąg uczniów i dzieci;
b) sporządzanie sprawozdań, w tym w zakresie SIO;
c) współpraca z innymi szkołami w zakresie spełniania obowiązku szkolnego;
d) prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie świadectw szkolnych;
e) prowadzenie ewidencji zaświadczeń o egzaminach zewnętrznych i innych
wydawanych uczniom lub ich rodzicom.
2) Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji.
§37. Zadania pracowników obsługowych.
1. W zespole tworzy się następujące stanowiska obsługowe:
1) Konserwator;
2) Sprzątaczka;
3) Kucharka;
4) Pomoc kuchenna.
2. Do zadań konserwatora należy w szczególności:
1) dbałość o sprzęt szkolny i obejście szkoły;
2) wymiana żarówek;
3) dokonywanie drobnych napraw w budynku i obejściu szkoły;
4) dopilnowanie działania dzwonka;
5) zamykanie i otwieranie budynku szkolnego;
6) włączanie i wyłączanie alarmów oraz świateł przed budynkiem szkolnym;
7) włączanie i wyłączanie ogrzewania;
8) koszenie trawy na boiskach przyszkolnych;
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9) wykonywanie bieżących remontów typu malowanie.
3. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:
1) sprzątanie powierzonych pomieszczeń szkolnych: zamiatanie, ścieranie kurzu,
zmywanie podłóg i ścian, utrzymanie w czystości mebli i pomocy dydaktycznych,
mycie okien i drzwi, pastowanie podłóg;
2) dezynfekowanie sanitariatów;
3) podlewanie kwiatów.
4. Do zadań kucharki należy w szczególności:
1) przygotowywanie i sporządzanie posiłków;
2) przyjmowanie i rozdysponowanie artykułów żywnościowych;
3) dbałość o czystość w kuchni;
4) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz.
5. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
1) pomoc w przygotowywaniu posiłków;
2) zmywanie naczyń, garnków i innego sprzętu kuchennego;
3) pomoc w wydawaniu posiłków;
4) utrzymanie czystości stolików w stołówce przed i po posiłkach;
5) utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych.
Rozdział 6
Wewnątrzszkolne ocenianie
§38. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 ustala się następująco:
1) wspaniale – 6
2) bardzo dobrze – 5
3) dobrze – 4
4) poprawnie – 3
5) słabo – 2
6) niezadowalająco – 1
W klasach 1-3 oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.
3. Począwszy od klasy czwartej oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, ustala się w stopniach wg następującej skali:
15

1)
stopień celujący – 6
2)
stopień bardzo dobry – 5
3)
stopień dobry – 4
4)
stopień dostateczny – 3
5)
stopień dopuszczający – 2
6)
stopień niedostateczny – 1
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w punktach od 1) do 5). Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu,
o którym mowa w punkcie 6).
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wystawiane są na podstawie
wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w wyniku realizowania przez niego
programu określonego w IPET.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
6. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania danej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej
klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach
programowych,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
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opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w
podstawach programowych,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w
ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zdania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach
programowych nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i
umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i
zajęć artystycznych należy przede wszystkim 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 przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
8. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną jest
zobowiązany do 31 marca bieżącego roku zaliczyć materiał z I semestru. Niezaliczenie
materiału może być podstawą do wystawienia rocznej oceny niedostatecznej.
10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego opracowują przedmiotowe systemy
oceniania zawierające wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych oraz informują o tym uczniów i rodziców.
11. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
12. Przedmiotowe systemy oceniania z wszystkich przedmiotów są dostępne w bibliotece
szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
13. Pisemne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
1) „Kartkówka” może obejmować najwyżej trzy tematy ostatnich lekcji. W ciągu
tygodnia może być 7 „kartkówek”.
2) Sprawdziany (prace klasowe, testy i inne) obejmują zakres materiału powyżej
trzech tematów. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone 3 sprawdziany. W
ciągu jednego dnia może być jeden sprawdzian. Forma ta musi być zapowiedziana
a)
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przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace pisemne powinny być
ocenione w ciągu 2 tygodni.
14. Wychowawcy klas informują uczniów na początku roku szkolnego, a rodziców
(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu o systemie oceniania zachowania
uczniów.
15. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
16. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) stosowny strój i wygląd,
8) okazywanie szacunku innym osobom.
17. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi
uwzględniającymi elementy zgodne z punktem 17.
18. Począwszy od klasy czwartej ocenę z zachowania (okresową i roczną) wystawia
wychowawca klasy po uwzględnieniu:
1) punktów dodatnich i ujemnych określonych w regulaminie punktowego systemu
oceniania zachowania;
2) zapisów w zeszycie uwag;
3) samooceny ucznia;
4) opinii wszystkich nauczycieli;
5) opinii klasy;
6) opinii wszystkich pracowników szkoły.
19. 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.
20. W ocenianiu zachowania uczniów począwszy od klasy czwartej ustala się następującą
skalę:
1) wzorowe
(wz);
2) bardzo dobre
(bdb)
3) dobre
(db);
4) poprawne
(pop);
5) nieodpowiednie (ndp).
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6) naganne
(ng)
Ocenę okresową z zachowania w dzienniku lekcyjnym zapisuje się skrótem, ocenę roczną
zapisuje się w pełnym brzmieniu.
21. Każda ocena jest jawna, obiektywna i umotywowana.
22. Uczeń ma prawo do odwoływania się od przewidywanych dla niego ocen
śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
23. Przewidywane oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych nauczyciel podaje
uczniom dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej. Od momentu podania ww. ocen uczeń może w ciągu trzech dni
odwołać się od nich w formie pisemnej do nauczyciela danego przedmiotu. W ciągu
następnych trzech dni uczeń powinien zaliczyć (poprawić) ocenę na zasadach
zgodnych z przedmiotowym systemem oceniania.
24. Przewidywaną ocenę roczną z zachowania wychowawca podaje uczniom dwa
tygodnie przed rocznym (klasyfikacyjnym) posiedzeniem rady pedagogicznej. Od
momentu podania ww. oceny uczeń może w ciągu trzech dni odwołać się od niej w
formie pisemnej do wychowawcy klasy. W ciągu następnych trzech dni wychowawca
klasy zasięga ponownie opinii nauczycieli i opinii samorządu klasowego oraz
pedagoga szkolnego i ustala ocenę z zachowania.
25. Tryb odwołania się od ustalonych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania:
1) Jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna lub końcowa jest zdaniem ucznia
lub jego rodziców zaniżona (nie dotyczy ocen niedostatecznych) uczeń ma prawo
do składania egzaminu sprawdzającego.
2) Jeżeli ustalona roczna lub końcowa ocena z zachowania jest zdaniem ucznia lub
jego rodziców zaniżona, uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia
odwołania do Dyrektora.
3) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4) Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców ucznia,
zgłoszony do Dyrektora.
5) Do przeprowadzenia ww. postępowania odwoławczego Dyrektor powołuje
komisję, która przeprowadza postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Egzamin klasyfikacyjny.
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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27. Egzamin poprawkowy.
1) Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych przedmiotów, może zdawać
egzamin poprawkowy.
2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin
poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
28. Promocja warunkowa:
1) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie
ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
2) Uczeń, który otrzymał promocję warunkową, zobowiązany jest do zaliczenia
materiału objętego egzaminem poprawkowym do końca listopada danego roku
szkolnego.
29. W klasie III gimnazjum przeprowadza się egzamin gimnazjalny zgodnie z
obowiązującymi przepisami do końca roku szkolnego 2018/2019.
30. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy ósmej przystępują do
egzaminu ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 7
Uczniowie szkoły
§39. Zasady rekrutacji.
1. Zespół szkół rekrutuje uczniów zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania uczniów
do szkół.
2. Rekrutacja uczniów odbywa się do końca marca roku szkolnego poprzedzającego
rozpoczęcie nauki w danej szkole.
3. Dyrektor na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) może przyjąć do szkoły ucznia spoza
obwodu szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
4. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się zgodnie z przepisami
prawa.
§40. Prawa, przywileje i obowiązki uczniów.
1. Uczeń w zakresie praw materialnych i przywilejów ma prawo do:
1) nauki,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej,
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3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
4) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) zrzeszania się,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
7) informacji (dostępu do dokumentacji przebiegu własnej edukacji),
8) wglądu do kartkówek i sprawdzianów,
9) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
10) rozwijania swoich zainteresowań,
11) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i
innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
12) wypoczynku (nie zadajemy na dni wolne, ferie zimowe, przerwy świąteczne,
wakacje),
13) udziału w dyskotekach szkolnych i innych organizowanych przez szkołę imprezach
rozrywkowych bądź edukacyjnych;
14) udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach dydaktycznowyrównawczych,
zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych,
zajęciach
logopedycznych zgodnie z potrzebami;
15) spożycia w higienicznych warunkach co najmniej jednego ciepłego posiłku w
stołówce szkolnej;
16) zagwarantowania mu warunków higienicznych przebywania w szkole.
2. W zakresie praw proceduralnych uczeń ma prawo do:
1) W przypadku naruszenia praw ucznia procedura postępowania jest następująca:
a) odwołanie się kolejno do:
- Wychowawcy lub opiekuna,
- Pedagoga jako rzecznika praw dziecka na terenie szkoły,
- Dyrektora,
- Kuratora oświaty za pośrednictwem Dyrektora,
- Rzecznika praw dziecka,
- Ministra Edukacji Narodowej.
2) Sposób składania skarg w sytuacjach konfliktowych:
a) uczeń w formie ustnej lub pisemnej,
b) rodzice (prawni opiekunowie) do wychowawcy i pedagoga ustnie lub pisemnie,
do wyższej instancji pisemnie.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) zdobywać wiedzę i umiejętności adekwatne do swoich możliwości;
3) pilnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
4) realizować w gimnazjum projekt edukacyjny zgodnie z przyjętym regulaminem;
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5) przestrzegać zasady kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów;
6) dbać o zdrowie i życie własne i innych, przestrzegać zasad i norm higieny;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek;
8) strój ucznia powinien być dostosowany do rodzaju zajęć;
a) uczeń podczas uroczystości szkolnych i egzaminów ma obowiązek występować
w stroju galowym ( wizytowy, w kolorach biało-czarny lub biało-granatowy);
b) wykaz uroczystości szkolnych jest podawany do wiadomości na początku
każdego roku szkolnego;
9) uczestniczyć w zajęciach, do których został zakwalifikowany przez zespół
nauczycieli uczących w danej klasie lub specjalistów. W przypadku absencji
powyżej 50% uczeń zostaje skreślony z listy uczestników zajęć.
4. Na terenie szkoły wprowadza się całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych. Naruszenie przez ucznia zakazu na terenie szkoły
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny
opiekun ucznia. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela uczeń może korzystać
z telefonu komórkowego do celów naukowych lub do kontaktu z rodzicami. W
przypadku nieprzestrzegania zasad przez ucznia, nauczyciel lub wychowawca
informuje o tym rodziców.
§41. Usprawiedliwienia nieobecności.
1. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 2 tygodni od daty
nieobecności w formie pisemnej potwierdzonej przez rodziców lub lekarza.
2. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami w przypadku braku informacji od
rodziców o przyczynie nieobecności dziecka przez 2 dni.
3. Nieusprawiedliwione nieobecności (częste pojedyncze oraz dłuższe) wychowawca
klasy zgłasza do pedagoga szkolnego.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności: klasy 0 – III powyżej 1 tygodnia, klasy
IV – VI i I – III gimnazjum powyżej 30 godzin oraz w przypadku powtarzających się
częstych, pojedynczych nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych:
1) wychowawca pisemnie i telefonicznie informuje rodziców o nieobecnościach oraz
wzywa rodziców do szkoły;
2) wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z rodzicami
w obecności ucznia; rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności,
zawarcie kontraktu,
poinformowanie o konsekwencjach wagarów oraz
uświadomienie rodzicom ich odpowiedzialności za realizowanie obowiązku
szkolnego dzieci;
3) w przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy
ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązywania problemu na
terenie szkoły, Dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołę wniosek o
wdrożenie postępowania przymusowego i wysyła notatkę do sądu rodzinnego;
§42.
System nagród i kar.
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1. Uczniowie mogą być nagradzani za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) zaangażowanie w życie szkoły,
3) wzorowe zachowanie,
4) wzorową frekwencję,
5) zajęcie czołowych miejsc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
6) wzorowe reprezentowanie szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy na forum klasy,
2) pochwała Dyrektora na forum szkoły,
3) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów),
4) upominek rzeczowy,
5) wycieczka,
6) informacja w mediach,
7) stypendium naukowe lub sportowe.
3. Nagrody przyznaje:
1) Dyrektor,
2) Wychowawca,
3) Organizator konkursów, olimpiad, imprez,
4) Rada Rodziców.
4. Kary. Uczeń może być karany za nieprzestrzeganie zapisów statutu dotyczących
zachowania ucznia:
1) naganą wychowawcy w obecności rodziców,
2) upomnieniem lub naganą Dyrektora udzieloną w obecności rodziców,
3) zawieszeniem praw do reprezentowania szkoły na zewnątrz i udziału w zajęciach
pozalekcyjnymi przez Radę Pedagogiczną,
4) pozbawieniem możliwości udziału w dyskotekach i innych imprezach
rozrywkowych organizowanych przez szkołę przez wychowawcę klasy,
5) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole przez Radę Pedagogiczną,
6) przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora w
przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowanej wobec niego karze.
§43.
Przypadki wnioskowania o przeniesienie ucznia.
1. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły za:
1) dopuszczenie się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,
2) rozprowadzanie narkotyków,
3) dopuszczanie się kradzieży,
4) wchodzenie w kolizję z prawem,
5) demoralizowanie innych uczniów.
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2. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków
uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.
§44. Procedura odwoływania się od kary i wnoszenia zastrzeżeń do przyznanych nagród:
1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary lub wnieść
zastrzeżenie do przyznanej nagrody do Dyrektora w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania lub zastrzeżenia decyduje Dyrektor po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
3. W przypadku odrzucenia odwołania lub zastrzeżenia uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze
Oświaty.
4. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od zastosowania
kary nagany udzielonej przez Dyrektora oraz kary przeniesienia do innej klasy lub szkoły
do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora.
§45. Skreślenie z listy uczniów pełnoletniego ucznia.
1. Uczeń, który ukończył 18. rok życia, może zostać skreślony z listy uczniów, jeżeli
narusza statut i regulaminy szkoły, a w szczególności:
1) uporczywie lekceważy obowiązki szkolne,
2) propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,
3) posiada, rozprowadza lub używa środki odurzające, alkohol lub inne szkodliwe dla
zdrowia substancje,
4) stosuje przemoc fizyczną, psychiczną lub emocjonalną wobec innych, w tym w
mediach społecznościowych,
5) jego działania w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.
2. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić nauczyciel,
wychowawca klasy lub Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora o
skreśleniu z listy uczniów do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem
Dyrektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
Rozdział 8
Prawa i obowiązki rodziców
§46. Rodzice mają prawo do:
1. wglądu do ocen cząstkowych, kartkówek, sprawdzianów i testów, po uprzednim
umówieniu się z nauczycielem lub wychowawcą w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych i dyżurów;
2. kontaktu z nauczycielem w czasie zebrań, wywiadówek,
3. indywidualnych spotkań z nauczycielem w wyznaczony dzień,
4. indywidualnych spotkań z pedagogiem, logopedą i Dyrekcją ZSP,
5. wnoszenia swoich uwag i spostrzeżeń do planu wychowawczego klasy i szkoły,
6. współorganizowania imprez klasowych i szkolnych,
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7. znajomości szczegółowych wymagań i kryteriów na poszczególne stopnie szkolne ze
wszystkich nauczanych przedmiotów,
8. uzyskania bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań,
rozwoju, postępów oraz trudności w nauce i ich przyczynach,
9. uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
10. uzyskania informacji na temat oceniania zewnętrznego przeprowadzanego w szkole, a
zwłaszcza sposobów dostosowywania form i warunków egzaminu oraz możliwościach
zwolnienia ucznia z przystąpienia do egzaminu,
11. wyrażania i przekazywania opinii organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór
pedagogiczny na temat pracy szkoły.
§47. Rodzice mają obowiązek:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole i do szkoły,
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
1) nieusprawiedliwione nieobecności w okresie 1 miesiąca na obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych uznaje się za niespełnienie powyższych obowiązków;
2) niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4. współpracować ze szkołą, kiedy wymaga tego dobro dziecka,
5. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez dziecko,
6. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora o realizacji
obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza obwodem, do którego przynależy,
7. na żądanie wójta gminy, na której terenie dziecko mieszka, informować go o formie
spełniania obowiązku nauki przez dziecko,
8. nieprzyprowadzania do placówki dzieci przeziębionych, mając na uwadze ochronę
zdrowia innych wychowanków,
9. realizować warunki umowy w sprawie szczegółowych zasad przyprowadzania i
odbierania dzieci z przedszkola.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§48. Pieczęcie urzędowe używane w zespole szkół:
1. Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach,
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach,
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach (do końca roku szkolnego 2018/2019).
§49. Tablice i pieczęcie używane w zespole szkół:
1. Pieczęcie:

25

1) Zespół
Szkół
Publicznych
ul.
Szkolna
12
89-607
Konarzyny
tel. (59) 833079,
2) Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Konarzynach,
3) Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach (do końca
roku szkolnego 2018/2019),
2. Tablice:
1) Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach,
2) Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Konarzynach,
3) Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach (do końca
roku szkolnego 2018/2019).
§50. Regulaminy określające działalność organów zespołu szkół nie mogą być sprzeczne
z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami prawa oświatowego.
§51. Szkoła posiada ceremoniał szkolny:
1. Uroczystości szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i
odśpiewaniem hymnu państwowego.
2. Gimnazjum posiada własny sztandar:
1) poczet sztandarowy składa się z wybranych uczniów szczególnie wyróżniających się
na tle zespołów klasowych;
2) poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na zewnątrz podczas uroczystości
rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową
oraz w uroczystościach religijnych i innych.
3. Podczas uroczystości pasowania na ucznia, uczniowie składają ślubowanie:
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.”
4. W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci szkoły składają
ślubowanie:
”Przyrzekamy dbać o honor naszej szkoły,
a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra kraju.
Przyrzekamy godnie reprezentować
naszą szkołę wzorową dyscypliną,
służyć Ojczyźnie wszystkimi
umiejętnościami i wytrwałością,
godnie wypełniać obowiązki
młodego Obywatela Rzeczpospolitej Polskiej”
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5. Dyrektor i zaproszeni goście wygłaszają okolicznościowe przemówienia.
6. Szkoła organizuje „Dzień Szkoły”.
7. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżnia się uczniów z najlepszymi
osiągnięciami edukacyjnymi.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) wyżej wymienionych uczniów kończących szkołę
otrzymują listy gratulacyjne.
§52. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§53. Szkoła jest częścią jednostki budżetowej, którą stanowi Zespół Szkół Publicznych.
§54. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
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