UCHWA A Nr XXXII/232/2009
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 15 pa dziernika 2009r.
w sprawie: zmiany Uchwa y Nr XXXI/227/2009 Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 10 wrze nia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespo owi Szkó
w Skarbimierzu Osiedle.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zmianami) oraz art. 62
ust.3, art. 58 ust.6 i art.60 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty ( tekst jednolity
Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z pó n. zmianami) w zwi zku z § 1 ust.1 pkt 2 i 3
Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624
z pó n. zm.) Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nast puje:
Statut Gminnego Zespo u Szkó w Skarbimierzu Osiedle otrzymuje brzmienie:
„STATUT
GMINNEGO ZESPO U SZKÓ W SKARBIMIERZU OSIEDLE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Pe na nazwa zespo u brzmi: „Gminny Zespó Szkó w Skarbimierzu Osiedle”.
W dalszej cz ci statutu b dzie nazywany „zespo em”.
2. Siedziba zespo u mie ci si w Skarbimierzu Osiedle przy ul. Akacjowej 27.
3. Zespó jest jednostk organizacyjn , której organem za
Skarbimierz.

ycielskim jest Rada Gminy

4. Organem prowadz cym Zespó jest Gmina Skarbimierz.
5. Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator O wiaty.

6. Zespo em kieruje dyrektor – w dalszych przepisach statutu nale y przez to rozumie
Dyrektora Gminnego Zespo u Szkó w Skarbimierzu Osiedle.
7. Zespó jest jednostk bud etow . Posiada zdolno
dzia alno ci.

dow w zakresie prowadzonej

8. Mienie zespo u jest mieniem komunalnym pozostaj cym pod zarz dem zespo u.
9. Gminny Zespó Szkó w Skarbimierzu Osiedle prowadzi samodzieln gospodark
finansow na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowo ci.
10. Zespó mo e tworzy

rodki specjalne.

11. Dokumentacja zespo u prowadzona jest i przechowywana zgodnie z odr bnymi
przepisami.
12. Zespó u ywa piecz ci urz dowej zgodnie z odr bnymi przepisami.
13. Zespó Szkó sk ada si z :
a) Gminnej Szko y Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle wraz ze szko ami filialnymi
w Lipkach, ukowicach Brzeskich,
b) Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu Osiedle,
c) Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu Osiedle.
14. Nazwa szko y wchodz cej w sk ad zespo u sk ada si z nazwy zespo u i nazwy tej szko y:
a) Gminny Zespó Szkó Gminne Gimnazjum
im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 27,
b) Gminny Zespó Szkó Gminna Szko a Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle ul. Akacjowa 28,
c) Gminny Zespó Szkó Gminna Szko a Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle Szko a Filialna w Lipkach
d) Gminny Zespó Szkó Gminna Szko a Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle Szko a Filialna
w ukowicach Brzeskich
e) Gminny Zespó Szkó Gminne Przedszkole Publiczne w Skarbimierzu Osiedle,
ul. Akacjowa 28.
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15. Cykl kszta cenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
16. Cykl kszta cenia w gimnazjum trwa 3 lata.
17. Spo eczno zespo u tworz : uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy
dbaj cy o dobre imi i pomy lny rozwój zespo u.
18. Oprócz klas, w których realizuje si obowi zuj ce programy nauczania, zespó
mo e prowadzi :
a) klasy lub grupy o poszerzonym programie wychowania fizycznego (klasy
sportowe),
b) klasy integracyjne, terapeutyczne, wyrównawcze,
c) klasy autorskie, realizuj ce programy autorskie, eksperymentalne – z zachowaniem
podstawy programowej przedmiotów ogólnokszta cych,
d) klasy przysposobienia do zawodu.
19. W zespole mog dzia

: gabinet stomatologiczny i opieki medycznej.

II.CELE I ZADANIA SZKÓ WCHODZ CYCH W SK AD ZESPO U
§2
Celem wychowania winno by przygotowanie uczniów do sprawnego, samodzielnego
i aktywnego uczestnictwa w pó niejszym yciu doros ym, zarówno spo ecznym jak
i kulturalnym.
1. Zespó realizuje cele i zadania okre lone w ustawie o systemie o wiaty i w przepisach
wydanych na jej podstawie:
a) zapewnia mo liwo bezp atnej nauki wszystkim uczniom zamieszka ym w obwodzie
szkolnym gimnazjum, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi,
b) umo liwia absolwentom dokonania wiadomego wyboru dalszego kierunku
kszta cenia,
c) respektuje prawa dziecka i ucznia,
d) zapewnia ka demu uczniowi warunki niezb dne do jego rozwoju,
e) przygotowuje do wype niania obowi zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
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zasady solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci,
f) dostosowuje metody i organizacj nauczania do mo liwo ci psychofizycznych
uczniów, a tak e mo liwo ci korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form
pracy dydaktycznej,
g) umo liwia pobieranie nauki przez dzieci i m odzie niepe nosprawn oraz
niedostosowan
spo ecznie, zgodnie z predyspozycjami oraz indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
h) zapewnia opiek nad uczniami szczególnie uzdolnionymi przez umo liwianie realizacji
indywidualnego toku nauczania,
i) zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki,
j) upowszechnia wiedz ekologiczn
ród dzieci i m odzie y oraz kszta tuje w ciwe
postawy wobec problemów ochrony rodowiska,
k) zapewnia opiek dzieciom i m odzie y osieroconej, pozbawionej ca kowicie lub
cz ciowo opieki rodzicielskiej oraz uczniom pozostaj cym w trudnej sytuacji
materialnej i yciowej,
l) realizuje podstawy programowe kszta cenia ogólnego okre lone odr bnymi przepisami,
m) wspó dzia a z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami),
n) umo liwia uczniom podtrzymywanie to samo ci narodowej, j zykowej i religijnej,
w tym organizowanie nauki religii na wniosek rodziców uczniów.
2. Celem szko y jest :
a) umo liwienie zdobycia rzetelnej wiedzy na poziomie umo liwiaj cym co najmniej
kontynuacj nauki na nast pnym etapie kszta cenia,
b) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pami ciowego opanowania przekazywanych
tre ci,
c) rozwijanie zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego,
d) traktowanie wiadomo ci przedmiotowych, stanowi cych warto poznawcz sam
w sobie, w sposób integralny, prowadz cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi
i siebie,
e) poznawanie zasad rozwoju osobowego i ycia spo ecznego,
f) kszta towanie rodowiska wychowawczego, które sprzyja realizowaniu celów,
stosownie do warunków szko y i wieku uczniów,
g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej,
h) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo liwo ci szko y,
i) pe ny rozwój uzdolnie , zainteresowa i osobowo ci ucznia,
j) przygotowanie uczniów do aktywnego ycia we wspó czesnym wiecie,
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k) umo liwienie realizowania indywidualnych zainteresowa
uczniów poprzez
organizacj kó zainteresowa wed ug zg aszanych potrzeb oraz posiadanych
mo liwo ci.
3. Zadaniem zespo u jest :
a) zapoznawanie uczniów z technikami uczenia si ,
b) zapewnienie ka demu uczniowi warunków niezb dnych do jego rozwoju,
przygotowanie do wype niania obowi zków rodzinnych, obywatelskich w oparciu
o zasady solidarno ci, demokracji , tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci,
c) wspieranie rodziców w realizacji ich zada wychowawczych tak, aby umo liwia
uczniom przejmowanie odpowiedzialno ci za w asne ycie i rozwój osobowy oraz
planowanie kariery zawodowej,
d) nauczanie poprawnego i swobodnego wypowiadania si w mowie i w pi mie z
wykorzystaniem ró norodnych rodków wyrazu,
e) poznawanie wymaganych poj
i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie
umo liwiaj cym podj cie dalszego kszta cenia,
f) rozwijanie u uczniów zdolno ci dostrzegania ró nego rodzaju zwi zków i zale no ci
przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,
g) rozwijanie u uczniów zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego oraz
rozumienia przekazywanych tre ci,
h) umo liwienie uczniom poznawania zasad rozwoju osobowego i ycia spo ecznego,
poczucia odpowiedzialno ci, mi ci ojczyzny, dziedzictwa kultury narodowej
postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i wiatowej,
i) zapewnienie opieki nad uczniami przebywaj cymi w szkole podczas zaj
obowi zkowych i pozalekcyjnych,
j) organizowanie dy urów nauczycielskich w szkole.

III. ORGANY ZESPO U
§3
1. Organami zespo u s :
a) dyrektor
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców
d) samorz d uczniowski
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2. DYREKTOR ZESPO U
Dyrektor zespo u wykonuje zadania wynikaj ce z art. 39, art.40, ust. 4,6,7 i art.41
ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 roku o systemie o wiaty.
3. Kompetencje dyrektora zespo u:
a) kieruje dzia alno ci zespo u i reprezentuje go na zewn trz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez dzia ania prozdrowotne,
d) realizuje uchwa y rady pedagogicznej, podj te w ramach jej kompetencji,
e) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym zespo u zaopiniowanym przez
rad pedagogiczn i ponosi odpowiedzialno za ich prawid owe wykorzystanie,
a tak e organizuje administracyjn , finansow i gospodarcz obs ug zespo u,
f) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
g) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych,
h) dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli
i pracowników nie b cych nauczycielami.
4. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespo u,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych nauczycielom i innym
pracownikom zespo u,
c) wyst powania z wnioskami, po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz pozosta ych pracowników
zespo u,
d) dyrektor zespo u w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z rad pedagogiczn ,
rad rodziców i samorz dem uczniowskim,
e) dyrektor zespo u wstrzymuje wykonanie uchwa rady pedagogicznej, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa y dyrektor niezw ocznie
zawiadamia organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny i organ prowadz cy.
5. RADA PEDAGOGICZNA
Rada pedagogiczna wykonuje zadania wynikaj ce z art.41, 42, 43, 44 ustawy z dnia
7 wrze nia 1991 roku o systemie o wiaty.
6. W sk ad rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
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7. W zebraniach rady pedagogicznej mog bra udzia z g osem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej.
8. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mog by realizowane na wniosek:
a) organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny,
b) organu prowadz cego szko ,
c) z inicjatywy przewodnicz cego,
d) co najmniej 1/3 cz onków rady pedagogicznej.
9. Przewodnicz cym rady pedagogicznej jest dyrektor zespo u.
10. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku
szkolnego, w ka dym okresie w zwi zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zako czeniu rocznych zaj szkolnych oraz w miar
bie cych potrzeb.
11. Przewodnicz cy przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz onków o terminie i porz dku na
3 dni przed zebraniem.
12. Dyrektor zespo u przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o dzia alno ci zespo u.
13. Do kompetencji rady pedagogicznej nale y:
a) zatwierdzanie planów pracy szkó ,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w zespole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespo u,
e) podejmowanie uchwa sprawie przeniesienia uczniów do innej szko y.
14. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizacj pracy zespo u – tygodniowy rozk ad zaj lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego zespo u,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznacze i innych
wyró nie ,
d) propozycje dyrektora w sprawach podzia u nauczycielom sta ych prac i zaj
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w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatkowo p atnych
zaj dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych.
15. Rada pedagogiczna mo e zg osi w formie uchwa y wotum nieufno ci wobec
ka dego nauczyciela, w tym równie pe ni cego funkcj kierownicz w zespole.
16. Uchwa y rady pedagogicznej s podejmowane zwyk wi kszo ci g osów w obecno ci
co najmniej po owy jej cz onków.
17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci. Zebrania rady pedagogicznej s
protoko owane.
18. Nauczyciele s zobowi zani do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach
rady pedagogicznej, które mog naruszy dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
a tak e nauczycieli i innych pracowników zespo u.
19.RADA RODZICÓW
W zespole dzia a rada rodziców, stanowi ca reprezentacj rodziców uczniów.
20. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogó rodziców uczniów zespo u.
21. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który nie mo e by sprzeczny
ze statutem zespo u.
22. W celu wspierania dzia alno ci statutowej zespo u rada rodziców mo e gromadzi
fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde .
23. Rada Rodziców mo e wyst powa do rady pedagogicznej, dyrektora zespo u, organu
prowadz cego i organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny w ró nych sprawach
dotycz cych zespo u z wnioskami i opiniami, a w szczególno ci:
a) w sprawie zada dotycz cych oceniania , klasyfikowania i promowania,
b) w sprawie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, przeprowadzonych
sprawdzianów,
c) w sprawie zasad rekrutacji,
d) w sprawie praw i obowi zków uczniów.
24. Rada Rodziców decyduje o wydatkowaniu funduszy, z dobrowolnych wp at
dokonywanych przez rodziców, na potrzeby szko y zasi gaj c opinii dyrektora zespo u
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i w razie potrzeby rady pedagogicznej.
25. Na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorz du uczniowskiego za zgod
rady pedagogicznej i rady rodziców dyrektor zespo u mo e wprowadzi jednolity strój
uczniowski.
26. SAMORZ D UCZNIOWSKI
Samorz d uczniowski wykonuje zadania okre lone w art. 55 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991
roku o systemie o wiaty.
27. Samorz d uczniowski tworz uczniowie zespo u szkó .
28. Zasady wybierania i dzia ania organów samorz du uczniowskiego okre la regulamin
uchwalany przez ogó uczniów w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
29. Organy samorz du uczniowskiego s jedynymi reprezentantami ogó u uczniów.
30. Regulamin samorz du uczniowskiego nie mo e by sprzeczny ze statutem zespo u.
31. Samorz d uczniowski mo e przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
zespo u wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotycz cych zespo u, a w szczególno ci
spraw dotycz cych realizacji podstawowych praw ucznia.
32. ZASADY WSPÓ DZIA ANIA ORGANÓW ZESPO U ORAZ SPOSÓB
ROZWI ZYWANIA SPORU MI DZY NIMI
33. Organy zespo u wspó pracuj ze sob oraz maj mo liwo
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji .

swobodnego dzia ania

34. Dyrektor zapewnia bie
wymian informacji o podejmowanych i planowanych
dzia aniach i decyzjach pomi dzy organami zespo u.
35. Sytuacje konfliktowe organy zespo u rozwi zuj wewn trz szko y chyba, e zaistnieje
potrzeba odwo ania si do organów spoza zespo u.
36. W przypadku braku mo liwo ci za atwienia spraw spornych organy zespo u zg aszaj
problem do dyrektora, o ile nie jest stron w sporze. Dyrektor rozpatruje spraw i
powiadamia o podj tych dzia aniach zainteresowane strony.
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37. Je eli w sporze mi dzy organami uczestniczy dyrektor, to strony mog zwróci si
z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadz cego lub sprawuj cego nadzór
pedagogiczny. Organ prowadz cy i organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny rozstrzyga
w sprawach dotycz cych zakresu ich kompetencji.

IV. ORGANIZACJA ZESPO U
§4
Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj dydaktyczno-wychowawczych, przerw wi tecznych
oraz ferii zimowych i letnich okre laj przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
1.Organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la arkusz
organizacji zespo u opracowany przez dyrektora najpó niej do 30 kwietnia ka dego roku,
na podstawie obowi zuj cego planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz zatwierdza
organ prowadz cy zespó do 30 maja danego roku. Zmiany organizacyjne wynik e z faktów
maj cych miejsce po zatwierdzeniu arkusza zapisuje si w postaci aneksu.
W arkuszu umieszcza si w szczególno ci:
a) liczb pracowników zespo u, cznie z liczb stanowisk kierowniczych;
b) ogóln liczb zaj edukacyjnych finansowanych ze rodków przydzielanych
przez organ prowadz cy;
c) liczb godzin zaj nadobowi zkowych, okre lonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do u ytku szkolnego.
2. Podstawow jednostk organizacyjn zespo u jest oddzia z

ony z uczniów, którzy
w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego ucz si wszystkich przedmiotów
obowi zkowych, okre lonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego oddzia u,
dopuszczonych do u ytku szkolnego.

3. Przy szkole mog by tworzone oddzia y przedszkolne realizuj ce program wychowania
przedszkolnego.
4. W szczególnych przypadkach (demograficznych) oddzia „0” czony jest z klas I.
5. Do klasy „0” mog by przyjmowane dzieci pi cioletnie, je eli nie jest ona czona
z klas I.
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6. W zwi zku z trudnymi warunkami demograficznymi i geograficznymi w szkole i podleg ych
filiach organizuje si nauczanie w klasach czonych.
7. Przewiduje si podzia na grupy na zaj ciach z j zyków obcych i informatyki oraz na
zaj ciach, dla których z tre ci programu wynika konieczno prowadzenia wicze , w tym
laboratoryjnych.
8. Podzia na grupy jest obowi zkowy na zaj ciach z j zyków obcych i informatyki
w oddzia ach licz cych powy ej 24 uczniów oraz podczas wicze w tym laboratoryjnych
w oddzia ach licz cych powy ej 30 uczniów.
9. W przypadku oddzia ów licz cych odpowiednio mniej ni 25 uczniów lub mniej ni 31,
podzia u na grupy mo na dokona za zgod organu prowadz cego.
10. Zaj cia z wychowania fizycznego prowadzone s w grupach licz cych 12 –26 uczniów,
osobno dla dziewcz t i ch opców.
11. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15-20, w tym od 3-5 uczniów
niepe nosprawnych.
12. Liczba uczniów w oddziale specjalnym w zespole powinna wynosi :
a) w szkole (oddziale) dla uczniów nies ysz cych i s abo s ysz cych- od 6 do 8,
b) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i s abo widz cych – od 8 do 10,
c) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlek ymi – od 10 do 16,
d) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,
e) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepe nosprawno ci ruchow - od 8 do 12,
f) w szkole (oddziale) dla uczniów z upo ledzeniem umys owym w stopniu lekkim
– od 10 do 16,
g) w szkole (oddziale) dla uczniów z upo ledzeniem umys owym w stopniu
umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8,
h) w szkole ( oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepe nosprawno ciami
sprz onymi – od 2 do 4,
i) w szkole ( oddziale) dla uczniów niedostosowanych spo ecznie, zagro onych
niedostosowaniem spo ecznym, zagro onych uzale nieniem lub z zaburzeniami
zachowania – od 10 do 16.
13. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale wyst puj niepe nosprawno ci
sprz one, okre lon w ust.12 liczb uczniów w oddziale mo na obni
o 2.
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14. W uzasadnionych przypadkach, za zgod organu prowadz cego szko , liczba uczniów
w oddziale mo e by ni sza od liczby okre lonej w ust. 12 i 13.
15. Organizacj sta ych obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj dydaktycznych
i wychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj dydaktycznych i wychowawczych
ustalony na dany rok przez wicedyrektorów, którzy s odpowiedzialni za uwzgl dnienie
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela. Plan opiniuje rada
pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor.
16. Podstawow form pracy zespo u s zaj cia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym:
godzina lekcyjna w klasach IV-VI i gimnazjum trwa 45 minut. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie 20-60 minut,
zachowuj c ogólny tygodniowy czas zaj ustalony w tygodniowym rozk adzie
zaj .
17. Tygodniowy rozk ad zaj kl. I-III szko y podstawowej okre la ogólny przydzia
czasu na poszczególne zaj cia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegó owy
rozk ad dzienny zaj ustala nauczyciel ( nauczanie zintegrowane ).
18. Niektóre zaj cia obowi zkowe, na przyk ad zaj cia dydaktyczno – wyrównawcze,
zaj cia sportowe, korekcyjno – kompensacyjne, nauczanie elementów informatyki
oraz zaj cia nadobowi zkowe, mog by prowadzone poza systemem klasowo –
lekcyjnym w grupach mi dzyoddzia owych i mi dzyklasowych.
19. W wy ej wymienionych rodzajach zaj obowi zuj nast puj ce limity uczestników:
a) ko a zainteresowa , zespo y artystyczne, zespo y sportowe: nie mniej ni 15;
b) zespo y dydaktyczno-wyrównawcze: od 4 do 8;
c) zespo y korekcyjno-kompensacyjne: od 2 do 5.
20. D ugo przerw mi dzylekcyjnych ustala dyrektor, zgodnie z zasadami higieny
pracy ucznia. Przerwa nie mo e trwa krócej ni dziesi minut.
21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zespo u decyduje o zawieszeniu zaj
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa dotycz cymi organizacji roku szkolnego.
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22.Oddzia y przysposabiaj ce do pracy mog by tworzone dla uczniów, którzy po rocznym
ucz szczaniu nie rokuj uko czenia gimnazjum w normalnym trybie.
23. Po zapoznaniu si z sytuacj i mo liwo ciami ucznia dyrektor na podstawie uchwa y

rady pedagogicznej za zgod rodziców (prawnych opiekunów), przyjmie ucznia do
oddzia u przysposabiaj cego do pracy uwzgl dniaj c opini lekarsk i poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
24. W oddzia ach przysposabiaj cych do pracy kszta cenie ogólne realizuje si
zgodnie z podstaw programow kszta cenia ogólnego w formach dostosowanych
do potrzeb i mo liwo ci uczniów.
25. Program przystosowania do pracy opracowuje nauczyciel z uwzgl dnieniem wybranych
tre ci kszta cenia zawartych w podstawie programowej kszta cenia w okre lonym
zawodzie.
26. Przysposobienie do pracy mo e by organizowane w gimnazjum lub poza nim na
podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szko zawodow , placówk
kszta cenia ustawicznego lub przedsi biorc .
27. Oddzia y sportowe:
a) klasami sportowymi s oddzia y, w których prowadzone jest szkolenie sportowe
w jednej lub kilku dyscyplinach sportu dla co najmniej 20 uczniów w oddziale;
b) warunkiem utworzenia klasy sportowej jest posiadanie obiektu lub urz dze
sportowych niezb dnych dla realizacji szkolenia sportowego w wybranej
dziedzinie sportu;
c) klasy sportowe realizuj
programy szkolenia sportowego równolegle
z programem kszta cenia ogólnego;
d) szkolenie sportowe prowadzone jest wed ug programu opracowanego przez
nauczyciela wychowania fizycznego dla poszczególnej dyscypliny sportu.
Mo e on by te opracowany we wspó pracy z polskimi zwi zkami i klubami
sportowymi;
e) przez oddzia sportowy w Gminnym Zespole Szkó w Skarbimierzu Osiedle
rozumiemy klasy oznaczone liter „a”, czyli I „a”, II „a”, III „a”;
f) w klasie sportowej wychowawc powinien by nauczyciel wychowania
fizycznego;
g) selekcj uczniów do klasy sportowej przeprowadza powo ana przez dyrektora
zespo u komisja rekrutacyjna, w sk ad której powinni wchodzi równie
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nauczyciele wychowania fizycznego;
h) komisja rekrutacyjna bierze pod uwag :
- pisemn zgod rodziców lub prawnych opiekunów na przyj cie dziecka do
klasy sportowej i spe nienie wszystkich wymogów z tym zwi zanych (zgoda
lekarza),
- osi gni cia sportowe uwzgl dnione na wiadectwie szko y,
- potwierdzenie uczestnictwa w pozaszkolnych klubach sportowych,
- ocen z zachowania nie ni sz ni dobra,
- ocen z wychowania fizycznego nie ni sz ni bardzo dobra,
i) organizacja zaj w klasie sportowej:
- obowi zkowy tygodniowy wymiar godzin zaj sportowych i godzin SKS–u
ustala dyrektor zgodnie z odr bnymi przepisami,
- co 6 miesi cy uczniowie zobowi zani s do uaktualnienia karty zdrowia
sportowca,
- uczniowie klasy pierwszej musz obowi zkowo podda si badaniom
u lekarza medycyny sportowej. Dalsze badania s przeprowadzane w miar
potrzeb, gimnazjum nie jest zobowi zane do pokrywania kosztów udzia u
uczniów w zawodach sportowych.
j) w przypadku, gdy ucze nie spe nia co najmniej jednego z wymogów zawartych
w punktach wy ej, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego
i wychowawcy, dyrektor zespo u przenosi go do równoleg ej klasy niesportowej.
W tym wypadku nie jest wymagana zgoda rady pedagogicznej i rodziców
(opiekunów prawnych).
28. W zespole mog dzia oddzia y artystyczne i inne na podstawie odr bnych
porozumie z organizacjami i stowarzyszeniami wspó pracuj cymi z zespo em.
29. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zespole jest realizowana w formie:
a) zaj dydaktyczno-wyrównawczych,
b) zaj specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zaj o charakterze terapeutycznym,
c) klas wyrównawczych,
d) klas terapeutycznych,
e) zaj psychoedukacyjnych dla uczniów,
f) zaj psychoedukacyjnych dla rodziców,
g) zaj zwi zanych z wyborem kierunku kszta cenia i zawodem,
h) porad dla uczniów,
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i) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
j) zaj rozwijaj cych uzdolnienia uczniów,
k) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowi zkowych i dodatkowych
zaj ciach edukacyjnych.
30. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu jego indywidualnych mo liwo ci psychofizycznych, wynikaj cych
w szczególno ci:
a) z niepe nosprawno ci;
b) z niedostosowania spo ecznego;
c) z zagro enia niedostosowaniem spo ecznym;
d) ze szczególnych uzdolnie ;
e) ze specyficznych trudno ci w uczeniu si ;
f) z zaburze komunikacji j zykowej;
g) z choroby przewlek ej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodze edukacyjnych;
j) z zaniedba rodowiskowych zwi zanych z sytuacj bytow ucznia i jego
rodziny, sposobem sp dzania czasu wolnego, kontaktami rodowiskowymi;
k) z trudno ci adaptacyjnych zwi zanych z ró nicami kulturowymi lub ze zmian
rodowiska edukacyjnego, w tym zwi zanych z wcze niejszym kszta ceniem za
granic .
31. Adresatami pomocy psychologiczno-pedagogicznej s :
a) uczniowie diagnozowani na terenie poradni w kierunku specyficznych i specjalnych
potrzeb edukacyjnych, otrzymuj cy opini psychologiczn lub orzeczenie do kszta cenia
specjalnego oraz uczniowie, których sytuacj i potrzeb specjalnej organizacji nauczania
zdiagnozuj i okre
bezpo rednio pracownicy szko y – nauczyciele, wychowawcy
i specjali ci,
b) rodzice uczniów,
c) nauczyciele.
32. Inicjatorami udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej mog by :
a) uczniowie,
b) rodzice uczniów,
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c)
d)
e)
f)

nauczyciele,
wychowawcy,
specjali ci prowadz cy zaj cia z uczniem,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

33. Dyrektor szko y:
a) powo uje dla ka dego ucznia wymagaj cego ppp zespó sk adaj cy si
z nauczycieli, wychowawcy oraz specjalistów, prowadz cych zaj cia z danym
uczniem,
b) wyznacza osob koordynuj
prac zespo u,
c) dyrektor szko y na podstawie zalece zespo u, ustala dla ucznia formy, sposoby
i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy b
realizowane
d) dyrektor szko y informuje na pi mie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia
formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy b
realizowane.
34. Zespó tworzy si dla ucznia posiadaj cego:
a) orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego,
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opini poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
c) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii po przekazaniu przez
nauczyciela, wychowawc lub specjalist informacji o potrzebie obj cia ucznia
pomoc psychologiczno-pedagogiczn .
35. Dzia ania zespo u:
a) zespó mo e obejmowa pomoc psychologiczno-pedagogiczn jednego lub wielu
uczniów,
b) w zespole dzia aj wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele i zajmuj si przede
wszystkim przygotowaniem i prowadzeniem: Indywidualnego Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego(IPET), Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU),
Planu Dzia Wspieraj cych (PDW),
c) koordynatorem zespo u jest osoba wyznaczona przez dyrektora,
d) zespó odpowiada za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ka demu uczniowi, okre lenie zalecanych form,
sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy,
e) okre la dzia ania wspieraj ce rodziców ucznia obj tego pomoc psychologiczno-
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pedagogiczn ,
f) okre la zakres wspó dzia ania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi,
g) okre la zakres wspó dzia ania z instytucjami dzia aj cymi na rzecz rodziny, dzieci,
h) dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi,
i) formu uje wnioski i zalecenia dotycz ce dalszej pracy z uczniem.
36. Zespó dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi, w tym efektywno ci realizowanych zaj , dotycz cej:
a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zako czeniu jej udzielania;
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed
opracowaniem arkusza organizacji szko y na kolejny rok szkolny.
Na wniosek rodziców ucznia, a tak e na wniosek nauczyciela prowadz cego zaj cia
dydaktyczno-wyrównawcze lub zaj cia specjalistyczne, zespó dokonuje oceny
efektywno ci tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed up ywem ustalonego
przez dyrektora szko y okresu udzielania danej formy pomocy.
37. Spotkania zespo u odbywaj si w miar potrzeb. Zwo uje je osoba koordynuj ca prac
zespo u. Rodzice ucznia mog uczestniczy w spotkaniach zespo u. O terminie spotkania
zespo u dyrektor szko y informuje rodziców ucznia.
W spotkaniach zespo u mog tak e uczestniczy :
a) na wniosek dyrektora szko y przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
b) na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególno ci lekarz, psycholog, pedagog,
logopeda lub inny specjalista.
38. Zadania pedagoga:
a) wspieranie mocnych stron uczniów,
b) zapobieganie zaburzeniom zachowania,
c) realizacja ró nych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w rodowisku
szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
d) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
39. Zadania logopedy:
a) udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudno ciami
w uczeniu si , we wspó pracy z nauczycielami prowadz cymi zaj cia z uczniem,
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b) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów,
w zale no ci od rozpoznanych potrzeb,
c) podejmowanie dzia profilaktycznych zapobiegaj cych powstawaniu zaburze
komunikacji j zykowej.
40. Zadania reedukatora:
a) rozpoznaje mocne i s abe strony ucznia,
b) opracowuje program pracy korekcyjno– kompensacyjnej dostosowany do potrzeb
i mo liwo ci ucznia,
c) informuje o przebiegu terapii wychowawc , innych nauczycieli ucz cych ucznia,
d) zaleca uwzgl dnianie w bie cej pracy dydaktycznej wychowawczej mo liwo ci
ucznia,
e) wspó pracuje z rodzicami ucznia w realizacji celów edukacyjnych i
terapeutycznych.
41. Zadania rodzica:
a) wspó pracuje z reedukatorem w realizacji celów edukacyjnych
i terapeutycznych,
b) wspó pracuje z nauczycielami wchodz cymi w sk ad zespo u pomocy
psychologiczno –pedagogicznej,
c) uczestniczy w spotkaniach zespo u.
42. Zadania wychowawcy klasy:
a) informuje nauczycieli zaj edukacyjnych o potrzebach, trudno ciach
i mo liwo ciach ucznia,
b) informuje o przyj tych zasadach pracy z uczniem ,
c) pozyskuje od nauczycieli zaj edukacyjnych informacje o funkcjonowaniu
ucznia w klasie szkolnej, jego sukcesach i pora kach,
d) integruje zespó klasowy z uwzgl dnieniem uczniów obj tych pomoc
psychologiczno –pedagogiczn ,
e) wspó pracuje z rodzicami ucznia.

43. Zadania nauczyciela zaj edukacyjnych:
a) wspiera wychowawc klasy w dzia aniach na rzecz koordynacji pracy
w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
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b) dostosowuje program nauczania, wymagania, kryteria oceniania oraz metody
pracy do potrzeb ucznia,
c) integruje dzia ania nauczycieli wokó potrzeb i problemów ucznia,
d) uwzgl dnia w codziennej pracy zasady pracy z uczniem,
e) monitoruje stosowanie zasad pracy z uczniem na zaj ciach edukacyjnych.
44. W szkole przewodnicz cy zespo ów prowadzi rejestr zespo ów powo anych do planowania
i koordynacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym.
Dokumentacja przechowywana jest w gabinecie wicedyrektora szko y.
45. W zespole istnieje mo liwo zorganizowania zaj wyrównawczych:
a) klasy wyrównawcze organizuje si w celu intensywnej pomocy edukacyjnej
i wychowawczej w uzyskaniu osi gni wynikaj cych z podstawy programowej
dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy maj rozleg e trudno ci
w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci;
b) obj cie ucznia nauka w klasie wyrównawczej wymaga zgody rodziców;
c) zaj cia w klasach wyrównawczych prowadz nauczyciele w ciwych zaj
edukacyjnych;
d) nauczanie w klasach wyrównawczych prowadzone jest wed ug obowi zuj cych
programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do
indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb ucznia;
e) liczba uczniów w klasie wyrównawczej wynosi od 10 do 15;
f) klasy wyrównawcze organizuje si z pocz tkiem roku szkolnego, o obj ciu
ucznia nauka w klasie wyrównawczej decyduje dyrektor.

V.ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZEGO
§5
1. Dyrektor powierza ka dy oddzia szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli ucz cych w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawc .
2. Wychowawca jest zobowi zany do realizacji nast puj cych zada :
a) otaczanie indywidualn opiek ka dego wychowanka, znajomo ci post pów
i niepowodze w nauce, kontroli frekwencji na zaj ciach obowi zkowych;
b) znajomo ci i realizacji przepisów zawartych w Statucie Gminnego Zespo u Szkó
w Skarbimierzu Osiedle,

19

c) wspó dzia anie z nauczycielami ucz cymi w klasie w celu uzgodnienia i
koordynacji ich dzia
wychowawczych wobec ogó u uczniów, a tak e wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (szczególnie uzdolnionych i
napotykaj cych problemy w nauce);
d) negocjowanie w przypadku konfliktów mi dzy uczniami, ich rodzicami,
a nauczycielami ucz cymi w klasie (w razie takich dzia
wychowawca kieruje
si dobrem dziecka)
e) utrzymywanie sta ych kontaktów z rodzicami uczniów w formie konsultacji
indywidualnych, zbiorowych, zebra , w celu:
- poznania rodowiska rodzinnego i ustalenia potrzeb opieku czo –
wychowawczych dziecka,
- wspó dzia ania wychowawczego wobec dziecka,
- w czania rodziców w sprawy ycia klasy i szkó wchodz cych w sk ad zespo u;
g) wspó praca z pedagogiem i szkoln
zdrowia w celu rozpoznania stanu
zdrowia, potrzeb i przyczyn trudno ci w nauce, jego zainteresowa i uzdolnie ,
tak e prowadzenia orientacji zawodowej i szkolnej;
h) prowadzenia dokumentacji:
- dziennika lekcyjnego;
- arkuszy ocen;
- planów pracy wychowawcy;
- zeszytu wychowawczego i planu profilaktycznego;
- oraz innej dokumentacji zwi zanej z prac wychowawcy.
3. Wychowawca ma prawo korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony takich placówek, jak : Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Wojewódzki O rodek
Metodyczny, Biblioteka Pedagogiczna.
Formami takiej pomocy s :
a) konsultacje indywidualne ze specjalistami tych placówek,
b) zebrania metodyczne i informacyjne organizowane przez te placówki,
c) zebrania szkoleniowe rady pedagogicznej z udzia em specjalistów.
4. Wspó dzia anie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta cenia dzieci polega
przede wszystkim na dwukierunkowej wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii
wychowawczych i dydaktycznych, wymaga ono aktywno ci ze strony nauczycieli
i rodziców, a odbywa si w nast puj cych formach:
a) wychowawca i nauczyciele mog zapisywa w zeszycie ucznia otrzymane oceny
cz stkowe, zawiadomienia, uwagi dotycz ce zachowania uczniów; rodzice
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powinni zapoznawa si systematycznie i na bie co oraz po wiadcza to swoim
podpisem;
b) rodzice winni na bie co zawiadamia wychowawc o przyczynach nieobecno ci
dziecka na zaj ciach obowi zkowych, nie pó niej ni w terminie tygodniowym
od ustania przyczyny nieobecno ci, lub na wezwanie wychowawcy;
c) w wypadku braku takiej informacji wychowawca traktuje nieobecno jako
nieusprawiedliwion , o czym powiadamia rodziców, a je li zachodzi podejrzenie
wagarów lub zbiorowej ucieczki z zaj lekcyjnych, wychowawca powiadamia
rodziców niezw ocznie;
d) w razie wyst pienia powa nych trudno ci wychowawczych i sytuacji
konfliktowych wychowawca mo e zorganizowa zebranie klasowe z udzia em
rodziców, uczniów, nauczycieli ucz cych w oddziale, dyrektora, pedagoga
szkolnego, psychologa;
e) w razie wyst pienia indywidualnych trudno ci wychowawczych lub zwi zanych
z nauk , wychowawcy i nauczyciele mog wezwa rodziców na spotkanie,
w celu poinformowania o zaistnia ych problemach i ustalenia wspólnej strategii
naprawczej;
f) obowi zek powiadamiania rodziców o sprawach dotycz cych ucznia, zgodnie
z zapisanymi w niniejszym Statucie, wychowawcy mog realizowa (o ile nie
istnieje warunek powiadomienia na pi mie) w formie rozmowy indywidualnej
w czasie zebrania z rodzicami, rozmowy, na któr wzywaj rodziców do szko y
lub innej formy kontaktu ( rozmowa telefoniczna, list mailowy). Je li rodzice
uchylaj si od kontaktu ze szko za w ciw form powiadomienia uznaje si
list polecony wys any na adres rodziców.
Brak kontaktu ze szko ze strony rodziców nie wstrzymuje post powania wobec
dziecka i nie mo e dawa podstawy do kwestionowania podj tych wcze niej
decyzji przez nauczycieli przedmiotów, wychowawc czy dyrektora zespo u;
g) nauczyciele i wychowawcy udzielaj rodzicom konsultacji wg haromonogramu
pracy wychowawcy klasowego oraz indywidualnie w uzgodnionych wcze niej
terminach;
h) wychowawcy maj obowi zek przekaza rodzicom pe
informacj o trybie
klasyfikowania, promowania i oceniania uczniów oraz o ogólnie obowi zuj cych
kryteriach oceniania z przedmiotów i z zachowania;
i) wychowawca sk ada sprawozdanie o swojej klasie na konferencjach klasyfikacyjnych co
najmniej dwa razy do roku.
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VI. SPOSÓB REALIZACJI ZADA WYNIKAJ CYCH Z USTAWY
O SYSTEMIE O WIATY.
§6
1. Uczniom umo liwia si podtrzymywanie to samo ci narodowej, j zykowej i religijnej
poprzez lekcje j zyka ojczystego, historii, mo liwo ci uczestniczenia w lekcjach religii
i innych zaj ciach realizowanych przez Ko ció ;
2. Uczniów szczególnie uzdolnionych, w celu rozwoju ich uzdolnie oraz umo liwienia
uko czenia szko y podstawowej i gimnazjum w krótszym terminie mo na obj
indywidualnym programem nauczania i indywidualnym tokiem nauki z zachowaniem
wymaga edukacyjnych wynikaj cych ze szkolnego zestawu programów nauczania
w ramach posiadanych rodków finansowych:
a) uczniom o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych realizuj cych
indywidualny program, nie mog cych sprosta wymaganiom z zaj
edukacyjnych nie obj tych indywidualnym programem lub tokiem nauki mo na
wymagania edukacyjne tych zaj dostosowa do indywidualnych potrzeb
i mo liwo ci ucznia zachowuj c wymagania edukacyjne wynikaj ce z podstawy
programowej;
b) na indywidualny program lub tok nauki dyrektor mo e udzieli zezwolenia
w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
3. Pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów niepe nosprawnych,
z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, zdradzaj cymi objawy niedostosowania
spo ecznego, udziela si w nast puj cy sposób:
a) w ramach posiadanych rodków uczniowie mog by obj ci zespo ami
wyrównawczymi i korekcyjno – kompensacyjnymi;
b) wobec uczniów, u których wed ug orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si dostosowuje si
wymagania edukacyjne wynikaj ce z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb i mo liwo ci ucznia;
c) 3) uczniów tych otacza indywidualn opiek pedagog szkolny, utrzymuje on
kontakty z poradni psychologiczno – pedagogiczn , s
zdrowia, policj ,
dem rodzinnym i dla nieletnich, poradni zdrowia psychicznego dzieci i
odzie y, czuwa nad realizacj zalece poradni.
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4. Indywidualne nauczanie w zespole organizuje si na wniosek rodziców w oparciu
o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez zespó orzekaj cy
dzia aj cy w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej
w porozumieniu z organem prowadz cym gimnazjum i w ramach posiadanych rodków
finansowych na podstawie obowi zuj cych przepisów wykonawczych MEN:
a) zaj cia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi si w miejscu pobytu
ucznia i s dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania;
b) w celu pe nego osobowego rozwoju uczniów obj tych indywidualnym
nauczaniem dyrektor w miar posiadanych mo liwo ci organizuje im
uczestniczenie w yciu szko y.
5. Rozwijanie zainteresowa uczniów odbywa si przez umo liwienie im udzia u w ko ach
zainteresowa i zespo ach artystycznych, organizowanych w uzgodnieniu z samorz dem
szkolnym oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania po zasi gni ciu opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Zespó kszta tuje rodowisko wychowawcze uczniów poprzez:
a) prace samorz du uczniowskiego;
b) organizowanie zaj pozalekcyjnych w formie kó zainteresowa , zespo ów
artystycznych, kó sportowych, zaj rekreacyjnych;
c) organizowanie imprez o zasi gu rodowiskowym, o charakterze kulturalnym,
rozrywkowym, sportowym, o wiatowym, wychowawczym;
d) anga owanie rodziców do realizacji celów wychowawczych zespo u.
7. Zespó mo e przyjmowa uchaczy zak adów kszta cenia nauczycieli oraz studentów szkó
wy szych kszta cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia pomi dzy dyrektorem zespo u, a zak adem kszta cenia nauczycieli lub innymi
instytucjami.
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VII. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADA WYCHOWAWCZYCH
I OPIEKU CZYCH ZESPO U
§7
1. Uczniowie obj ci s opiek nauczycieli podczas zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zorganizowanych przez zespó lub tych, w których uczestnicz , jako
przedstawiciele zespo u.
2. Uczniowie bior cy udzia w zaj ciach pozaszkolnych pozostaj pod opiek nauczycieli
sprawuj cych dy ury i prowadz cych kolejne zaj cia, od momentu wej cia do szkó
o godzinie 7:45, poprzez kolejne lekcje, do momentu opuszczenia szkó po ostatnich
zaj ciach szkolnych.
3. Nauczyciele pe ni dy ury przed lekcjami i w czasie przerw mi dzylekcyjnych
wg harmonogramu sporz dzonego w oparciu o tygodniowy rozk ad zaj .
4. W czasie dy uru nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpiecze stwo uczniów i stan mienia
zespo u na wyznaczonym obszarze.
Do obowi zków nale w szczególno ci:
a) powstrzymywanie zachowa uczniów stwarzaj cych zagro enie dla
bezpiecze stwa, takich jak: bieganie, bójki, zaczepianie, nieodpowiednie zabawy;
b) kontrola sanitariatów w celu wyeliminowania palenia tytoniu, u ywania
narkotyków, alkoholu lub innych rodków odurzaj cych i dewastacji
pomieszcze ;
c) dopilnowanie, aby wraz z sygna em dzwonka uczniowie przebywaj cy na boisku
udali si do szkó ;
d) zwracanie uwagi na utrzymanie czysto ci na korytarzach i boisku szkolnym;
e) punktualne wychodzenie na dy ur i zaj cia szkolne;
f) zapoznanie si z regulaminem dy urów i pisemnego potwierdzenia;
5. W pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym nauczyciele
odpowiadaj za stan wykorzystywanego sprz tu i urz dze .
Zapoznaj uczniów z regulaminem korzystania z pracowni i czuwaj nad ich
przestrzeganiem. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadaj za zachowanie si
uczniów w szatni. Ucze uskar aj cy si na z e samopoczucie mo e by zwolniony
w danym dniu z planowanych zaj .
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6. W czasie odbywania zaj pozaszkolnych uczniowie pozostaj pod opiek nauczyciela
od momentu zbiórki, do powrotu pod budynek szko y.
Wcze niejsze od czenie si ucznia od grupy mo liwe jest tylko na yczenie rodziców,
wyra one osobi cie lub na pi mie.
7. Organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów odbywa si wg nast puj cych zasad:
a) organizacja wycieczek poza Skarbimierz wymaga:
- sporz dzenia planu wycieczki,
- uzyskania zgody rodziców na pi mie,
- sporz dzenia listy uczestników,
- wype nienia deklaracji odpowiedzialno ci,
- wyznaczenia listy osób odpowiedzialnych za bezpiecze stwo, zgodnie
z obowi zuj cymi limitami osobowymi, to jest:
przy wyje dzie poza Skarbimierz – jeden opiekun dla pi tnastu uczniów,
na wycieczce turystyki kwalifikowanej – jeden opiekun na dziesi ciu uczniów,
przy wyj ciu z uczniami poza teren szkó w obr bie Skarbimierza – jeden opiekun
na trzydziestu uczniów;
b) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mog uczestniczy uczniowie,
w stosunku, do których istniej przeciwwskazania lekarskie;
c) opiekun wycieczki zobowi zany jest sprawdzi stan liczbowy uczniów przed
wyruszeniem z ka dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz
przybycia do punktu docelowego;
d) nie wolno prowadzi wycieczek w warunkach pogodowo niepewnych (burzy,
go oledzi, nie ycy).
8. Przy spe nieniu wymogów w zespole mog by prowadzone: zimowiska,
pó kolonie, zielone szko y.
9. Zespó zapewni uczniom mo liwo i higieniczne warunki spo ycia ciep ego
posi ku w sto ówce szkolnej. Dla dzieci yj cych w trudnych warunkach materialnych
zespó pozyskuje fundusze na posi ki bezp atne.
10. Zespó w miar swoich mo liwo ci i potrzeb uczniów organizuje opiek i pomoc
materialn dla dzieci osieroconych, pozbawionych ca kowicie lub cz ciowo opieki,
zagro onych uzale nieniem, niedostosowaniem spo ecznym, pozostaj cych w trudnej
sytuacji materialnej.
11. Dla uczniów, którzy d ej musz przebywa w zespole, ze wzgl du na
czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizacj dojazdu do zespo u
i domu, zespó zapewnia opiek w wietlicy.
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12. W wietlicy prowadzone s zaj cia wed ug planu pracy nauczyciela wietlicy.

XIII. STANOWISKA KIEROWNICZE W ZESPOLE SZKÓ
§8
W zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, kierownika Gminnego Gimnazjum,
kierownika szko y filialnej, kierownika Gminnego Przedszkola Publicznego wg
obowi zuj cych w prawie o wiatowych limitów.
1. Kompetencje i zadania wicedyrektora i kierownika Gminnego Gimnazjum:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego wg przydzia u czynno ci, to jest:
- hospitacje zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- przeprowadzanie bada wyników nauczania,
- kontrola dokumentacji nauczyciela i wychowawcy,
- kontrola konspektów pocz tkuj cych nauczycieli,
- kontrola ilo ci i jako ci przeprowadzanych prac pisemnych,
b) koordynacja pracy zespo ów samokszta ceniowych i wychowawczych;
c) przewodniczenie zespo om i komisjom rady pedagogicznej, a w szczególno ci:
- do uk adania tygodniowego planu zaj ,
- do uk adania planu dy urów mi dzylekcyjnych;
d) organizowanie zast pstw za nieobecnych nauczycieli;
e) kontrole estetyki sal lekcyjnych i pomieszcze szkolnych;
f) nadzór nad dzia alno ci samorz du uczniowskiego;
g) koordynacja organizacji konkursów przedmiotowych;
h) kontrola i prowadzenie dokumentacji w zakresie powszechno ci nauczania
(arkusze ocen, dzienniki);
i) inne prace zwi zane z funkcjonowaniem szko y zlecane na bie co przez
dyrektora;
j) pe nienie obowi zków dyrektora w razie jego nieobecno ci;
k) szczegó owy podzia obowi zków ustalany jest przez dyrektora zespo u
w przydzia ach czynno ci s bowych, zgodnie z przygotowaniem zawodowym
nauczycieli powo anych na stanowiska wicedyrektorów,
l) kontrola i zatwierdzanie realizowanych godzin ponadwymiarowych i
pozalekcyjnych nauczycieli,
m) kontrol realizacji powierzonych czynno ci i prac nauczyciela oraz sposób

26

wywi zywania si z nich,
n) nadzór nad organizacj wycieczek, dyskotek, imprez i uroczysto ci szkolnych
organizowanych przez zespó .
2. Kompetencje i zadania kierownika szko y filialnej:
- Kierownik Szko y Filialnej bezpo rednio podlega dyrektorowi Gminnego zespo u Szkó
w Skarbimierzu – Osiedle.
- Kierownik Szko y Filialnej poza obowi zkami nauczyciela wymienionymi w ustawie –
Karta Nauczyciela, wykonuje zadania okre lone w statucie.
Uprawnienia kierownika filii
1. Jest bezpo rednim prze onym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli i pracowników
szko y filialnej.
2. Pe ni bie cy nadzór kierowniczy nad prac nauczycieli szko y filialnej.
3. hospituje nauczycieli, wydaje zalecenia pokontrolne i pohospitacyjne oraz egzekwuje ich
wykonanie.
4. Wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za
osi gni cia w pracy zawodowej i premii uznaniowej dla pracowników obs ugi.
5. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk studenckich.
6. Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika
nie b cego nauczycielem – do wyst pienia z wnioskiem do dyrektora szko y o ukaranie
go.
7. Na bie co i systematycznie kontroluje nauczycieli z pe nienia dy urów.
8. Sprawuje nadzór na prac biblioteki szkolnej i organizacji uczniowskich.
9. Ma prawo u ywania piecz tki osobowej z tytu em „kierownik filii” oraz podpisywanie
dokumentów, których tre jest zgodna z zakresem jego zada i kompetencji.
10. Ma prawo nie wystawia godzin (etatowych, zast pczych) nauczycielom, którzy je
przepracowali, ale nie dokonali na bie co zapisu ich tematu w odpowiednich
dziennikach zaj .
11. Mo e zatrzyma nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw
wi tecznych, je eli nie uzupe ni prawid owo wymaganej dokumentacji szkolnej.
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Obowi zki kierownika filii
Kierownik kszta tuje
atmosfer twórczej pracy w szkole, yczliwo ci
zgodnego
wspó dzia ania . Jest zobowi zany przestrzega czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,
przepisów przeciwpo arowych.
Kierownik przyjmuje na siebie cz
zada dyrektora, a w szczególno ci:
W zakresie organizacji dzia alno ci szko y
1. Sprawuje nadzór nad dzia alno ci dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz szko y
Filialnej.
2. Organizuje prace dydaktyczno – wychowawcza nauczycieli.
3. Koordynuje realizacj programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Prowadzi czynno ci zwi zane z organizacj nadzoru pedagogicznego, pomiarem jako ci
pracy szko y oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szkole filialnej.
5. Prowadzi wspólnie z dyrektorem czynno ci zwi zane z organizacja sprawdzianów po
klasie VI i naborem do szko y.
6. Opracowuje, z udzia em zespo u nauczycieli, tygodniowy rozk ad zaj edukacyjnych
i przedk ada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
7. Opracowuje harmonogram dy urów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyj
uczniów poza teren szko y.
8. Organizuje zast pstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ci
ci realizacji
planów nauczania i wychowania.
9. Prowadzi rejestr nieodbytych zaj oraz zast pstw.
10. Wspó pracuje z organizacjami m odzie owymi oraz uczniowskimi.
11. Wykonuje inne prace zwi zane z dzia alno ci szko y zlecone przez dyrektora.
12. Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich
dokumentacj .
13. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zaj ciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
14. Sporz dza bie cy wykaz ( na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli
przebywaj cych na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawid owym przygotowaniem
i rozliczeniem.
15. Sporz dza miesi czny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin
ponadwymiarowych i innych oraz, w zwi zku z tym dba o prawid owe prowadzenie
dokumentacji szkolnej, zw aszcza dzienników.
W zakresie nadzoru pedagogicznego
1. Sprawuje nadzór na pe
realizacj przez nauczycieli programów nauczania.
2. Sprawuje nadzór nad realizacj zada wychowawców klas.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad prac klasowych zespo ów nauczycielskich.

28

4. Hospituje zaj cia lekcyjne i inne zaj cia prowadzone przez nauczycieli celem
systematycznego doskonalenia ich pracy.
5. Prowadzi kontrol dokumentacji pedagogicznej:
a) dzienników lekcyjnych,
b)dzienników nauczania indywidualnego,
c) dzienników pozalekcyjnych,
d)planów metodycznych nauczycieli rozpoczynaj cych prac ,
e) planów wynikowych,
f) programów wychowawczych i planów pracy wychowawców klas.
6. Prowadzi kontrole dy urów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych.
W zakresie spraw kadrowych
1. Uczestniczy w pracach zwi zanych z ocen pracy i ocena dorobku zawodowego za okres
sta u nauczycieli.
2. Zg asza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyró nianie i karanie nauczycieli.
3. Opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okoliczno ciowe, p atne zwolnienia z pracy itp.
Odpowiedzialno
Odpowiada przed dyrektorem szko y za pe
a w szczególno ci za:

i terminow realizacj powierzonych zada ,

a) zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej
w celu zapobiegania nieszcz liwym wypadkom,
b) zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szko y
adu i porz dku wewn trz budynku oraz wokó niego,
c) prawid owe organizowanie zast pstw za nieobecnych nauczycieli prowadzenie
ciwej dokumentacji,
d) solidne pe nienie dy urów podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
e) pe realizacj zada wychowawczo- opieku czych przez wychowawców oraz
prawid owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualno
w rozpoczynaniu lekcji),
g) ad i porz dek na korytarzach i w klasach, poszanowanie sprz tu szkolnego i pomocy
naukowych,
h) ca okszta t pracy biblioteki szkolnej,
i) odpowiada materialnie za powierzone mienie,
j) bezpiecze stwo osób znajduj cych si w obiekcie podczas zaj organizowanych
przez Szko oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpo arowej obiektów
szkolnych,
k) celowe wykorzystanie rodków przeznaczonych na dzia alno Szko y,
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l) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odr bnymi
przepisami,
m) bezpiecze stwo piecz ci i druków cis ego zarachowania.

3. Kompetencje i zadania kierownika Gminnego Przedszkola w Skarbimierzu-Osiedle
Kierownik odpowiada za prac oddzia ów przedszkolnych a w szczególno ci:
1) kieruje bie

dzia alno ci przedszkola, reprezentuje je na zewn trz,

2) jest przedstawicielem dyrektora szko y dla zatrudnionych w nim nauczycieli, pracowników
obs ugi,
3) dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, a tak e bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj ciach organizowanych przez przedszkole poza
obiektem do niego nale cym,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracuj cymi w oddzia ach przedszkolnych,
5) opracowuje mierzenia jako ci pracy oddzia ów przedszkolnych z uwzgl dnieniem potrzeb
szko y, lokalnych potrzeb, ustalanie sposobów ich wykonania, dokumentowaniu oraz
wykorzystywania wyników,
6) odpowiada za przekazywanie raportu o jako ci pracy oddzia ów przedszkolnych radzie
pedagogicznej i radzie rodziców,
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, wed ug zasad
okre lonych w odr bnych przepisach,
8) pomaga Dyrektorowi w przygotowaniu arkusza organizacji oddzia ów przedszkolnych;
przygotowuje dokumentacj dotycz

wczesnego wspomagania dziecka,

9) we wspó pracy z Dyrektorem odpowiada za zamówienia pomocy naukowych
i zabawek do pracy w oddzia ach przedszkolnych oraz za ich bezpieczne wykorzystanie,
10) wspó pracuje z rodzicami, organem prowadz cym oraz instytucjami nadzoruj cymi
i kontroluj cymi prac oddzia ów przedszkolnych,
11) wspó pracuje z Dyrektorem w zakresie przydzielania nagród pracownikom zatrudnionym
w oddzia ach przedszkolnych,
12) we wspó pracy z Dyrektorem w3nioskuje o przyjecie lub usuniecie dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez rad pedagogiczn ,
13) odpowiada za ramowy rozk ad dnia w oddzia ach przedszkolnych,
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14) zapewnia bie cy przep yw informacji pomi dzy poszczególnymi organami oddzia ów
przedszkolnych a szko ,
15) pe ni funkcj przewodnicz cego zespo u metodycznego nauczycieli wychowania
przedszkolnego,
16) ponosi odpowiedzialno

za w

ciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu

nauczania, dzia alno ci wychowawczej i opieku czej oraz wydawanie przez przedszkole
dokumentów zgodnych z posiadan dokumentacja,
17) wykonuje inne czynno ci polecone przez Dyrektora szko y, wynikaj ce z obowi zków
organizacji pracy oddzia ów przedszkolnych,
18) prowadzi, nadzoruje i kontroluje listy obecno ci obs ugi Gminnego Przedszkola Publicznego
w Skarbimierzu – Osiedle,
19) wspó pracuje z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn ,
20) gromadzi informacje o pomocy rodzinie wiadczonej przez ró ne instytucje,
21) przestrzega ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
22) dba o dobro i ochron jego mienia,
23) dba o estetyk i kultur w miejscu pracy, przestrzeganie zasad wspó ycia spo ecznego,
24) przestrzega tajemnicy s

bowej.
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IX. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO U SZKÓ
§9
1. Nauczyciele, pracownicy sekretariatu, ksi gowo ci i obs ugi podlegaj dyrektorowi
zespo u:
a) zasady zatrudniania nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela;
b) zasady zatrudniania innych pracowników reguluje Kodeks Pracy.
2. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczno – wychowawcz i opieku cz , jest odpowiedzialny
za jako i wyniki tej pracy oraz bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów.
Szczegó owy zakres zada i obowi zków nauczycieli obejmuje:
a) zapewnienie bezpiecze stwa uczniów powierzonych jego opiece podczas
obowi zkowych zaj lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, podczas
przerw mi dzylekcyjnych, do momentu uko czenia zaj szkolnych;
b) kontrolowanie frekwencji uczniów na ka dej lekcji;
c) znajomo
i realizacj programów nauczania zatwierdzonych do u ytku
szkolnego;
d) znajomo i realizacj programu profilaktycznego;
e) znajomo i realizacj oraz przestrzeganie zapisów zawartych w statucie ;
f) prawid ow organizacj procesu lekcyjnego, s
wprowadzaniu nowych
wiadomo ci i umiej tno ci, utrwalanie ich, przy zastosowaniu optymalnych
metod nauczania i rodków dydaktycznych;
g) rytmiczne i obiektywne ocenianie post pów uczniów w nauce, w sposób jawny,
zgodnie ze znanymi uczniom kryteriami, wykorzystywanie ocen do
wiadomienia uczniom poziomu ich wiadomo ci i umiej tno ci oraz do
korygowania form i metod pracy w asnej;
h) planowanie pracy rocznej i semestralnej w postaci rozk adów materia u
nauczania i rytmiczna ich realizacja, korygowanie planów w ci gu roku
szkolnego w zale no ci od tempa realizacji materia u i mo liwo ci uczniów;
i) sporz dzanie pisemnych konspektów lekcji i innych zaj dydaktycznych i
wychowawczych do uzyskania pierwszej oceny pracy, pó niej tak e na polecenie
pracownika sprawuj cego nadzór pedagogiczny (dyrektor, opiekun sta u);
j) wykonywanie czynno ci dodatkowych, wynikaj cych z realizacji zada
statutowych zespo u oraz realizacji Programu Szko y Gminnego Zespo u Szkó
w Skarbimierzu Osiedle przydzielonych przez dyrektora;
k) pe nienie funkcji opiekuna samorz du uczniowskiego przy akceptacji uczniów;
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l) odpowiedzialno za powierzone pomoce dydaktyczne i sprz t szkolny, dba
o ich nale yte przechowywanie i konserwacj ;
m) wzbogacanie wyposa enia powierzonych pracowni przedmiotów w ramach
rodków posiadanych przez zespó ;
n) indywidualizacj metod i wymaga wobec uczniów w zale no ci od ich
mo liwo ci (z uwzgl dnieniem uczniów wybitnie uzdolnionych i uczniów ma o
zdolnych) w szczególno ci poprzez:
- indywidualizacj stosowan podczas procesu lekcyjnego,
- kierowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do kó zainteresowa i zespo ów
artystycznych,
- udzielanie innej mo liwej pomocy w przezwyci aniu niepowodze w oparciu
o rozpoznanie potrzeb ucznia i znajomo ci rodowiska rodzinnego,
o) doskonalenie umiej tno ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej poprzez uczestnictwo w pracach zespo ów samokszta ceniowych,
Wewn trznego Doskonalenia Nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej,
zebraniach metodycznych i konsultacjach zbiorowych organizowanych przez
Wojewódzki O rodek Metodyczny lub inn instytucj do tego powo an ,
poznanie aktualnych pozycji z zakresu metodyki nauczania, uczestnictwo
w innych formach doskonalenia zgodnie z potrzebami zespo u;
p) uczestniczenie
we
wszystkich
posiedzeniach
rady
pedagogicznej
i w posiedzeniach jej komisji, do których nauczyciel nale y z wyboru lub
z urz du.
3. Zespó organizuje pomoc psychologiczn i pedagogiczn .
Zadania psychologa s nast puj ce:
a) prowadzenie bada i dzia
diagnostycznych dotycz cych uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych mo liwo ci oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
okre lenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
dzia profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów,
rodziców i nauczycieli;
c) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologicznopedagogicznej;
d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kszta cenia
i zawodu;
e) minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie ró nych form pomocy wychowawczej
w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
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f) wspieranie wychowawców klas oraz zespo ów wychowawczych i innych
zespo ów problemowo-zadaniowych w dzia aniach wynikaj cych z programu
wychowawczego szko y i programu profilaktyki;
g) wspó praca z dyrektorem ds. opieku czo-wychowawczych oraz pedagogiem
szkolnym w sprawach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Zadania pedagoga s nast puj ce:
a) wspó dzia anie z dyrektorem i rad pedagogiczn w zakresie zada
wychowawczych i opieku czych;
b) udzia w prowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych w terminie do 30-go
marca (rozeznanie w rodowisku ilu uczniów z obwodu b dzie realizowa o
obowi zek szkolny w tutejszym zespole);
c) analizowanie wspólnie z wychowawcami klas warunków rozwoju i nauki
odzie y, okre lenie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych;
d) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich
niepowodze szkolnych;
e) okre lenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom
wybitnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;
f) wspó dzia anie z poradniami specjalistycznymi oraz o rodkami dla dzieci
i m odzie y;
g) dzia anie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajduj cym si w trudnej sytuacji yciowej;
h) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
i) nadzór nad opracowywaniem i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej
i uzale nie (profilaktyka antyalkoholowa);
j) podejmowanie
dzia
profilaktyczno-wychowawczych
wynikaj cych
z programu wychowawczego zespo u i programu profilaktycznego w stosunku do
uczniów z udzia em rodziców i nauczycieli;
k) przewodzenie zespo owi wychowawczemu oraz wspieranie dzia
opieku czowychowawczych nauczycieli, wynikaj cych z programu wychowawczego;
l) planowanie i koordynowanie zada realizowanych przez szko na rzecz
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku
kszta cenia i zawodu;
m) prowadzenie dziennika pracy pedagoga, dokumentacji uczniów obj tych opiek
na terenie szkó ;
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n) czuwanie nad stanem realizacji obowi zku szkolnego przez dzieci zamieszka e
w granicach obwodu wraz z sekretarzem szko y.
o) prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw przez niego prowadzonych, zgodnie
z instrukcj kancelaryjn i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowi zuj cym
w Gminnym Zespole Szkó w Skarbimierzu Osiedle;
p) pisanie pism dotycz cych zakresu prac przez niego prowadzonych;
q) wykonywanie innych prac zlecanych przez dyrektora zespo u.
5. W zespole zatrudnia si równie pracowników administracji i obs ugi.
6. Pracownicy sekretariatu, ksi gowo ci, s by bhp oraz kierownik administracyjnokadrowy podlegaj decyzjom wydanym przez dyrektora zespo u.
7. Wo ni , sprz taczki wykonuj prace zlecone przez kierownika administracyjnego.
8. Obowi zki oraz prawa pracowników obs ugi i administracji zespo u okre lone s
w przydzielonych im zakresach czynno ci i obowi zków, a we wszystkich sprawach
nieokre lonych tymi zakresami obowi zuj przepisy ogólne kodeksu pracy.
9. Zakres obowi zków sekretarza zespo u:
a) prowadzenie sekretariatu zespo u tj.;
- rejestrowanie pism wychodz cych i przychodz cych,
- przepisywanie korespondencji,
- prowadzenie list obecno ci pracowników,
- prowadzenie ksi gi uczniów i dzieci z terenu gminy Skarbimierz,
- kompletowanie i przekazywanie dokumentacji dotycz cej obowi zku szkolnego
do archiwum,
- wydawanie i rozliczanie legitymacji uczniowskich i nauczycielskich,
- wydawanie za wiadcze , sporz dzanie odpisów dotycz cych spraw zwi zanych
z realizacj obowi zku szkolnego,
- ewidencja i rozliczanie druków cis ego zarachowania zwi zanych z realizacj
obowi zku szkolnego,
- obs uga komputera, faksu i kserokopiarki,
- zakup i ewidencja artyku ów biurowych;
b) prowadzenie kasy zgodnie z wytycznymi g ównej ksi gowej,
c) odpowiada materialnie za powierzone mienie,
d) prowadzenie ca ci dokumentacji zwi zanej z ubezpieczeniem uczniów,
e) wykonuje inne zadania i polecenia dyrektora zespo u w ramach posiadanych
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kwalifikacji.
10. Zakres obowi zków g ównego ksi gowego:
a) stosowanie obowi zuj cych zasad gospodarki finansowej okre lonych w ustawie
o finansach publicznych, w ustawie o rachunkowo ci, w ustawie prawo
zamówie publicznych w zakresie :
- wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem rodków publicznych otrzymanych
z rezerwy bud etowej, dotacji z bud etu, funduszu celowego oraz rodków
pochodz cych ze róde zagranicznych nie podlegaj cych zwrotowi, rodków
pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Unii
Europejskiej,
- nie przekroczeniu zakresu upowa nienia do zaci gni cia zobowi za
obci aj cych bud et,
- przestrzeganie zasad udzielania dotacji z bud etu,
- nie dopuszczenie do zw oki w regulowaniu zobowi za bud etu powoduj cej
uszczuplenie rodków publicznych wskutek zap aty odsetek za opó nienia
w zap acie,
- prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji bud etu lub dokonania inwentaryzacji
zgodnie ze stanem rzeczywistym, okre lonej w rocznym planie inwentaryzacji
sk adników maj tkowych,
- wykazaniu w sprawozdaniu bud etowym danych zgodnych z danymi
wynikaj cymi z ewidencji ksi gowej bud etu;
b) wykonywanie obowi zków w zakresie rachunkowo ci bud etu zespo u,
c) nadzór ogólny w zakresie gospodarki finansowej zespo u oraz w zakresie
sporz dzania przez Referat Finansowych rocznego bilansu planowanych zakupów
towarów, us ug i robót budowlanych uj tych w planach finansowych zespo u
obj tych przepisami w/w ustaw.
11. Zakres obowi zków pracownika s by bhp:
a) sta y nadzór nad warunkami pracy i stanem technicznym,
b) zg aszanie dyrektorowi zespo u wszelkich niedoci gni technicznych, które
mog stanowi zagro enie zdrowia i ycia osób przebywaj cych w szkole,
c) prowadzenie wst pnego instrukta u dla nowych pracowników zespo u w
zakresie bhp,
d) prowadzenie dziennika szkole i zalecanych przegl dów,
e) prowadzenie dokumentacji zwi zanej z wypadkami uczniów i pracowników
zespo u.
12. Zakres obowi zków pracownika kadrowo-administracyjnego :
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a) prowadzenie ca ci spraw kadrowych dla wszystkich pracowników
zatrudnionych w zespole,
b) sporz dzanie list p ac dla wszystkich pracowników wraz z rocznym rozliczeniem
podatkowym pracowników,
c) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, spraw emerytalno-rentowych,
d) kierowanie na badania okresowe, kontrolne, wst pne oraz dla celów sanitarnoepidemiologicznych,
e) sporz dzanie sprawozda GUS z zakresu zatrudnienia i p ac oraz czasu pracy,
sprawozda MENiS z zakresu obowi zku szkolnego, wypoczynku dzieci i
odzie y awansu zawodowego nauczycieli oraz EWIKAN-u,
f) przygotowanie materia ów do sporz dzenia projektów organizacyjnych
gimnazjum,
g) prowadzenie ksi g inwentarzowych szko y, inwentaryzowanie, oznaczanie
sprz tu i wyposa enia,
h) realizacja zakupów na potrzeby gospodarcze gimnazjum zgodnie z wytycznymi
Dyrektora,
i) gospodarowanie rodkami publicznymi zgodnie z ustaw prawo zamówie
publicznych,
j) kierowanie i okre lanie zada dla pracowników obs ugi zespo u,

k) okre lanie zadania dotycz cego sta ych i bie cych przegl dów technicznych
w celu prawid owego funkcjonowania placówek o wiatowych,
l) cis a wspó praca ze stanowiskiem BHP w zakresie bada pracowniczych,
wypadków w pracy, odzie y roboczej, minimum socjalnego dla wszystkich
pracowników zespo u,
m) wykonywanie innych polece dyrektora w ramach posiadanych kwalifikacji.
13. Zakres obowi zków sprz taczki:
a) codziennie:
- utrzymanie czysto ci w przydzielonym rejonie poprzez: dok adne cieranie
kurzu i brudu wilgotn i czyst cierk z wszelkich powierzchni w salach
lekcyjnych, zapleczach i gabinetach,
-zamiatanie pod óg z bie cym ich myciem,
- wietrzenie pomieszcze ,
- opró nianie koszy,
- podlewanie kwiatów,
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- dok adne wymycie tablic i zaopatrzenie ich w kred i g bk ,
- zamiatanie korytarzy i klatek schodowych po ka dej przerwie oraz ich umycie
po zako czonych zaj ciach,
- sprawdzenie i zamykanie okien w rejonie sprz tania po zaj ciach,
- usuwanie ze cian rys i brudu,
- systematyczne toalet i ubikacji: muszle, deski sedesowe, pisuary, rury, baterie,
umywalki, lustra, kabiny i parapety okienne,
- dezynfekowanie sanitariatów i zaopatrzenie w myd o i papier toaletowy,
- wygaszanie niepotrzebnych wiate oraz ich ca kowite ich wygaszenie po
zaj ciach,
- zg aszanie wszelkich usterek i uszkodze w sekretariacie gimnazjum oraz ich
wpis do zeszytu usterek,
- utrzymanie porz dku na terenie boiska szkolnego,
b) raz w tygodniu:
- dok adne umycie rejonu sprz tania,
- pastowanie pod óg, odkurzanie, pranie lub trzepanie wyk adzin i dywanów,
- usuwanie paj czyn z sufitów, naro y, cian, obrazów, gablot, rega ów szaf,
- umycie lamperii,
c) okresowo ( raz w semestrze w czasie ferii i wakacji):
- dok adne generalne sprz tanie pomieszcze ,
- wyszorowanie awek i krzese ,
- zdj cie, wypranie i zawieszenie firan,
- dok adne umycie okien, ram okiennych, drzwi i grzejników centralnego
ogrzewania.
14. Zakres obowi zków wo nego:
a) codziennie otwieranie budynków i niezb dnych pomieszcze zespo u
o godzinie 7.00 oraz dok adne ich zamykanie o godzinie 22.00,
b) sprawowanie dozoru nad obiektem i terenem szkolnym w wyznaczonych przez
dyrektora zespo u godzinach,
c) opuszczenie stanowiska pracy dopiero po przygotowaniu i przyj ciu zmiany,
a nieobecno ci zmiennika bezzw ocznie powiadomienie dyrektora,
d) wypraszanie z terenu szko y niepowo anych osób, odnotowanie nazwisk uczniów
w dzienniku dozoru lub powiadomienie Policji, dyrektora zespo u o skrajnych
przypadkach niepos usze stwa, wandalizmu itp.,
e) zawiadomienie dyrektora , Policji w przypadku zagro
bezpiecze stwa obiektu
szkolnego,
f) w razie uruchomienia si alarmu sprawdzenie placówki wraz z Policj ,
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g) przed zako czeniem zmiany pozamiatanie i wyniesienie do mietników li ci
i mieci z terenów podwórza szkolnego ( tereny zieleni, chodników, asfaltu),
h) utrzymanie czysto ci na terenie nale cym do zespo u,
i) koszenie trawy w sezonie ( od wiosny do jesieni),
j) odpowiedzialno materialna za przydzielony sprz t i korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp,
k) malowanie i konserwacja sprz tu na placu zabaw przedszkola,
l) wykonywanie drobnych napraw na terenie placówki,
m) w okresie zimowym od nie anie, odladzanie przej
na ci gach
komunikacyjnych szko y oraz posypywanie piaskiem,
n) wykonywanie innych czynno ci zleconych przez dyrektora, kierownika
gospodarczego,
o) prawo nie wpuszczania na teren obiektu szkolnego osób nieuprawnionych lub
nie posiadaj cych zgody dyrektora zespo u,
p) prawo wypraszania poza teren szkó osób, które przebywaj na nim bez wiedzy
i zgody dyrektora.
15. Ponadto pracownicy zobowi zani s w szczególno ci:
a) przestrzega czasu pracy ustalonego w zak adzie pracy,
b) przestrzega regulaminu pracy,
c) przestrzega przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy,
d) przestrzega przepisów przeciwpo arowych,
e) dba o dobro zak adu pracy, chroni jego mienie, zachowa tajemnice s
których ujawnienie mog oby narazi pracodawc na szkod ,
f) przestrzega w zak adzie pracy zasad wspó ycia spo ecznego.

bowe,

X. UCZNIOWIE – ZASADY REKRUTACJI ORAZ ICH PRAWA I OBOWI ZKI

§ 10
1. Zasady rekrutacji uczniów okre la rozporz dzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkó do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z pó n.
zm.) oraz aktualne zarz dzenie Opolskiego Kuratora O wiaty w sprawie terminów
rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkó
ponadgimnazjalnych dla m odzie y i doros ych.
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2. Rekrutacja uczniów odbywa si zgodnie z przynale no ci do obwodu szkolnego.
3. Do klasy pierwszej gimnazjum, które wchodzi w sk ad zespo u przyjmuje si :
a) z urz du – absolwentów sze cioletnich szkó podstawowych zamieszka ych
w obwodzie zespo u;
b) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) absolwentów sze cioletnich
szkó podstawowych zamieszka ych poza obwodem gimnazjum w przypadku,
gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;
c) dyrektor decyduje o przyj ciu uczniów do zespo u w przypadku, gdy ucze
powraca z zagranicy;
d) ostateczn decyzj o przyj ciu uczniów do wszystkich klas zespo u podejmuje
dyrektor niezale nie od ustalonych kryteriów;
4. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych gimnazjum:
a) rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja ds Rekrutacji powo ana przez dyrektora zespo u
w sk ad której wchodz wybrani nauczyciele pracuj cy w zespole;
b) terminarz rekrutacji okre la dyrektor zespo u na podstawie terminarza podanego przez
Opolskiego Kurator O wiaty;
c) dokumenty kandydatów na uczniów nale y przed
w sekretariacie szko y zgodnie
w terminarzem podanym przez dyrektora zespo u. W sk ad dokumentacji do z enia
wchodz :
- szkolny kwestionariusz osobowy kandydata na ucznia klasy pierwszej gimnazjum wraz
z aktualnym zdj ciem (dla wszystkich kandydatów),
- podanie o przyj cie do szko y dla kandydatów zamieszka ych poza obwodem,
- orygina y wiadectwa uko czenia szko y podstawowej i za wiadczenia OKE o wynikach
sprawdzianu (dla wszystkich kandydatów );
d) praca Szkolnej Komisji ds Rekrutacji nast puje w dwóch etapach zgodnie z terminarzem
podanym przez dyrektora zespo u:
- etap pierwszy obejmuje prace komisji rekrutacyjnej nad stworzeniem listy uczniów
przyj tych do klasy pierwszej,
- etap drugi obejmuj przydzielenie kandydatów do poszczególnych klas pierwszych i tym
samym ostateczne podanie listy uczniów przyj tych do klasy pierwszej;
e) listy uczniów przyj tych do klasy pierwszej gimnazjum dost pne s w sekretariacie szko y;
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f) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszka ych poza obwodem danego gimnazjum jest
wi ksza ni liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje
si na podstawie kryteriów uwzgl dniaj cych:
- redni ocen uzyskanych na wiadectwie klasy szóstej,
- ocen zachowania,
- inne osi gni cia, np.: liczb punktów uzyskanych na sprawdzianie, wysokie lokaty
w konkursach przedmiotowych,
- specyficzn sytuacj losow
- laureaci konkursów o zasi gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w ca ci lub poszerza tre ci podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani s do wybranego gimnazjum niezale nie od wy ej wymienionych
kryteriów.
5. Liczb oddzia ów i liczb uczniów w oddzia ach klas pierwszych okre la,
w porozumieniu z dyrektorem zespo u, organ prowadz cy zespó .
6. Do klasy programowo wy szej w zespole przyjmuje si ucznia, który spe nia
nast puj ce warunki:
a) posiada wiadectwo uko czenia klasy ni szej w szkole publicznej tego samego
typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szko , z której ucze odszed ;
b) uzyska pozytywne wyniki z egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na
zasadach okre lonych w przepisach dotycz cych oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w przypadku:
- przyjmowania do szko y ucznia, który spe nia obowi zek szkolny poza
szko na podstawie artyku u 16 ust. 8 ustawy o systemie o wiaty,
- ubiegania si o przyj cie do klasy bezpo rednio wy szej ni to wynika
z ostatniego wiadectwa szkolnego ucznia zmieniaj cego typ szko y lub profil
klasy,
- wiadectwa (za wiadczenia) wydanego przez szko za granic i ostatniego
wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si ze wszystkich przedmiotów obowi zkowo
uj tych w planie nauczania klas ni szych od klasy tej szko y, do której ucze
przechodzi, z wyj tkiem techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
8. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego okre laj odr bne przepisy.
9. Ró nice programowe z przedmiotów obj tych nauk w klasie, do której ucze
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przychodzi s uzupe niane wg zasad okre lonych przez nauczyciela danego
przedmiotu.
10. Uczniowie zespo u maj prawo do:
a) zapoznania si z programem nauczania, z jego tre ci , celami i stawianymi
wymaganiami;
b)
ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umys owej, zapewniaj cego zachowanie w ciwych proporcji mi dzy
wysi kiem szkolnym, a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania w asnych
zainteresowa ;
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniaj cych
bezpiecze stwo;
d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, b
psychicznej,
demoralizacj oraz innymi przejawami patologii spo ecznej;
e) ochrony i poszanowania ich godno ci osobistej;
f) korzystania z pomocy materialnej sta ej, b
dora nej, w zale no ci od
asnych potrzeb i mo liwo ci finansowych zespo u;
g) yczliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
h) swobody wyra ania my li i przekona , w szczególno ci dotycz cych zespo u,
z tak e wiatopogl dowych i religijnych – je li nie narusza to dobra innych osób,
tak e przez redagowanie i wydawanie gazety szkolnej;
i) inspiracji i pomocy w rozwijaniu zainteresowa , zdolno ci, talentów;
j) sprawiedliwej, umotywowanej, obiektywnej i jawnej oceny post pów w nauce,
cej rezultatem ustalonych z nimi sposobów kontroli poziomu ich wiadomo ci
i umiej tno ci; sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny z zachowania,
zgodnie z wewn trzszkolnym systemem oceniania;
k) pomocy w przypadku trudno ci w nauce;
l) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
m) korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz tu rodków dydaktycznych,
ksi gozbioru biblioteki w czasie zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych;
n) wp yw na wybór realizowanych w szkole zaj pozalekcyjnych i organizowania
dzia alno ci rozrywkowej, sportowej, kulturalnej i poznawczej poprzez
dzia alno samorz dow w ramach samorz du uczniowskiego;
o) demokratycznego wyboru reprezentuj cych jego interesy przedstawicieli do
samorz du uczniowskiego;
p) zrzeszania si w innych organizacjach dzia aj cych w zespole;
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q) reprezentowania zespo u w konkursach, zawodach, przegl dach na szczeblu
pozaszkolnym i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiej tno ciami
i mo liwo ciami;
r) odpoczynku w czasie przerw mi dzylekcyjnych, przerw wi tecznych, ferii
i wakacji;
s) zwrócenia si o interwencj w wypadku naruszenia swoich praw do:
- wychowawcy;
- rzecznika praw ucznia;
- samorz du uczniowskiego i jego opiekuna;
- pedagoga szkolnego;
- dyrektora;
Tryb sk adania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do sk adania skarg w przypadku
naruszenia praw ucznia:
- ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) , którzy stwierdz , e zosta y naruszone
prawa ucznia, mog wnie w formie pisemnej skarg do dyrektora zespo u w terminie
3 dni roboczych od powzi cia wiadomo ci o naruszeniu praw uczniowskich,
- z ona skarga musi zawiera opis sytuacji i konkretne zarzuty dotycz ce naruszenia
prawa ucznia,
- dyrektor przeprowadza post powanie wyja niaj ce w ci gu trzydziestu dni roboczych,
tre decyzji przekazuje wnioskodawcy,
- w przypadku negatywnej decyzji rodzice ( opiekunowie prawni) ucznia maj prawo
odwo ywa si do rzecznika praw ucznia przy Opolskim Kuratorze O wiaty lub do
Opolskiego Kuratora O wiaty za powiadomieniem dyrektora zespo u.

t) do pomocy materialnej ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie
pa stwa lub w bud ecie jednostki samorz du terytorialnego,
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia ró nic w dost pie do edukacji,
umo liwienia pokonywania barier dost pu do edukacji wynikaj cych z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a tak e wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma
charakter socjalny lub materialny.
wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s :
- stypendium szkolne,
- zasi ek szkolny.
wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym s :
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- stypendium za wyniki w nauce lub za osi gni cia sportowe,
- stypendium Prezesa Rady Ministrów,
- stypendium ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
- stypendium ministra w ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Uczniowi mo e by przyznana jednocze nie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
Stypendium szkolne mo e otrzyma ucze znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej.
Szczegó y przyznawania stypendiów szkolnych okre lone s w odr bnych regulaminach .
u) ucze ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urz dze
elektronicznych na terenie zespo u w wyj tkowych sytuacjach po uprzednim
skonsultowaniu tego z nauczycielem.
11. Do obowi zków ucznia nale y:
a) przestrzeganie postanowie zawartych w statucie zespo u;
b) opanowanie i utrwalanie wiadomo ci i umiej tno ci zawartych w realizowanym
w klasie programie nauczania w terminach wskazanych przez nauczyciela,
odrabiania prac domowych;
c) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zaj ciach lekcyjnych i innych
formach dzia alno ci szko y, s
cym jej celom statutowym;
d) przestrzeganie zasad kultury wspó ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników zespo u;
e) odpowiedzialno
za w asne
ycie, zdrowie, higien
i rozwój, co
w szczególno ci wi e si z zakazem palenia tytoniu, picia alkoholu i u ywania
rodków odurzaj cych, przynoszeniu przedmiotów zagra aj cych yciu lub
zdrowiu;
f) zachowanie zgodne z zasadami bezpiecze stwa na terenie szko y i poza ni ,
a w szczególno ci bezpieczne poruszanie si po obiekcie szkolnym i drogach
publicznych, nie wszczynanie bójek i zabaw stwarzaj cych zagro enie dla
uczestników;
g) dbanie o czysto mowy ojczystej i estetyczny wygl d w asny.
h) dbanie o ad i porz dek w zespole, nie za miecanie terenu obiektu, noszenie
obuwia zmiennego;
i) poszanowanie mienia zespo u pod sankcj materialnej odpowiedzialno ci
rodziców za wyrz dzone szkody; usuni cie zniszcze powinno nast pi w ci gu
tygodnia;
j) wykonywanie polece nauczycieli i zarz dze szkolnych wynikaj cych
z realizacji statutowych zada zespo u;
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k) usprawiedliwianie nieobecno ci na zaj ciach szkolnych w ci gu tygodnia;
l) ucze indywidualnie odpowiada za przynoszone do szko y rzeczy drogie
i warto ciowe, w przypadku zagini cia lub kradzie y dyrektor zespo u nie ponosi
za to odpowiedzialno ci;
m) ucze obowi zany jest przychodzi do szko y czysty, schludnie ubrany w strój
nie wyzywaj cy , bez zb dnych ozdób. W dni wi teczne ucze zobowi zanych
jest przyj w stroju galowym tzn. bia a bluzka i ciemny dó ( spodnie lub
spódnica).
12. Nagrody dla ucznia o wzorowym zachowaniu:
a) pochwa a nauczyciela lub wychowawcy w obecno ci klasy;
b) pochwa a na zebraniu rodziców;
c) pisemna pochwa a dyrektora zespo u;
d) list gratulacyjny dla rodziców ucznia;
e) dyplom wzorowego ucznia;
f) nagroda rzeczowa przyznana przez rad rodziców lub dyrektora zespo u;
g) powierzenie wa nych zada wymagaj cych odpowiedzialno ci;
h) mo liwo reprezentowania zespo u szkó w wa nych uroczysto ciach.
13. Kary za negatywne zachowanie
W przypadku wyst pienia niepo danego zachowania stosowane s wobec ucznia
nast puj ce kary:
a) upomnienie nauczyciela;
b) wpis do zeszytu uwag;
c) upomnienie i rozmowa wychowawcy klasy w bezpo redniej rozmowie
z uczniem;
d) nagana wychowawcy klasy (potwierdzona wpisem do dziennika klasowego,
w przypadku gdy ucze nie zmienia zachowania);
e) wezwania rodziców do szko y, w celu podj cia ewentualnych kroków
wychowawczych;
f) pisemna nagana dyrektora zespo u ;
g) karne przeniesienie ucznia uchwa rady pedagogicznej do klasy równoleg ej;
h) w przypadku, gdy powy sza kara nie odnios a rezultatu i powtarzaj si
zachowania stwarzaj ce zagro enie dla zdrowia lub ycia uczniów (niszczenie
mienia szko y, ra ce lekcewa enie obowi zków ucznia) nast puje przeniesienie
ucznia do innej szko y na wniosek dyrektora zespo u po uzyskaniu zgody
Opolskiego Kuratora O wiaty.
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Inne sankcje, które mog by zastosowane wobec uczniów:
a) „wykluczenie” ucznia z uczestnictwa w wycieczce klasowej, wspólnym wyj ciu,
dyskotece;
b) ucze o negatywnym zachowaniu nie jest wyznaczany do reprezentowania zespo u;
c) wezwanie rodziców do szko y w celu podj cia ewentualnych kroków wychowawczych;
d) w uzasadnionych sytuacjach mo liwe jest tak e kierowanie spraw do S du Rodzinnego
i na Policj (szczegó owe informacje zawiera Szkolny Program Profilaktyki).
13. Tryb odwo ania od kary:
a) od kary wymierzonej przez wychowawc klasy mo na odwo ywa si do
dyrektora zespo u w terminie 3 dni,
b) od nagan udzielonych przez dyrektora zespo u mo na si odwo ywa do rady
pedagogicznej w terminie 3 dni,
c) w przypadku skre lenia ucznia przez dyrektora zespo u mo na odwo ywa si do
Opolskiego Kuratora O wiaty w terminie 7 dni,
d) odwo anie mo e kwestionowa zarówno win jak i wysoko kary,
e) odwo ania maj prawo wnosi : ukarany ucze , pokrzywdzeni przez ukaranego,
wychowawca, pedagog szkolny, samorz d uczniowski, rodzice,
f) organ, do którego wniesiono odwo anie mo e zmieni wysoko kary lub
uniewinni ucznia wzgl dnie przekaza spraw do ponownego rozpatrzenia
wymierzaj cemu kar w pierwszej instancji,
g) je eli odwo anie zmierza o do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie
mo na w wyniku zastosowania procedury odwo awczej wymierzy kary bardziej
dotkliwej.

XI.SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW
§ 11
1. Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach
oceniania szkolnego.
a) Ocenianie szkolne ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o post pach w tym zakresie,
- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu,
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- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach,
trudno ciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
b) Ocenianie szkolne obejmuje:
- formu owanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb dnych do uzyskania
poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj edukacyjnych,
- ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
- ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, wed ug skali i w formach przyj tych w szkole,
- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wed ug skali, przyj tej
w SO,
- ustalanie warunków i trybu uzyskania wy szych ni przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o post pach i trudno ciach ucznia w nauce,
- skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.
2. Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku
do wymaga edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania.
3. Nauczyciel jest zobowi zany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudno ci w uczeniu si uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom.
4. Rok szkolny podzielony jest na dwa pó rocza:
- po pierwszym pó roczu uczniowie otrzymuj oceny ródroczne,
- po drugim pó roczu oceny roczne.
4.1. Po pierwszym pó roczu oceny z przedmiotów edukacyjnych i ocena zachowania
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wpisywane s w dzienniku lekcyjnym w klasach IV - VI szko y podstawowej i w klasach
I-III gimnazjum.
4.2. W klasach I-III szko y podstawowej ocena opisowa po pierwszym pó roczu i ocena
zachowania podpisana przez nauczyciela przekazywane s rodzicom, a ich kopia stanowi
za cznik dokumentacji wychowawcy.
4.3. Po drugim pó roczu roku szkolnego w arkuszach ocen wpisuje si oceny roczne
z przedmiotów edukacyjnych i zachowania, a w klasach I-III szko y podstawowej ocen
opisow z przedmiotów edukacyjnych i zachowania.
4.4. Po zako czeniu klasy programowo najwy szej, tj. klasy VI szko y podstawowej i III
gimnazjum w arkuszu ocen wpisuje si ocen roczn i ko cow .
5. Na pocz tku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o:
a) ocenianiu szkolnym,
b) procedurach oceniania,
c) warunkach i trybie uzyskiwania wy szej ni
klasyfikacyjnej,
d) sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych.

przewidywana

oceny

6. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).Na wniosek ucznia
lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen .
7. Przy ustalaniu oceny ródrocznej i rocznej z wychowania fizycznego, techniki, zaj
technicznych, edukacji dla bezpiecze stwa, plastyki i muzyki w szczególno ci bierze
si pod uwag :
a) gotowo podj cia wysi ku i zaanga owanie w zaj ciach,
b) wysi ek wk adany przez ucznia,
c) obowi zkowo ,
d) potwierdzony udzia i osi gni cia w konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych,
e) podejmowanie i wykonywanie zada dodatkowych poszerzaj cych wiedz
i umiej tno ci.
8.Uzasadnienie oceny ródrocznej i rocznej z pozosta ych przedmiotów powinno
zawiera informacje o:
a) poziomie opanowanej wiedzy potwierdzonej ocenami ze sprawdzianów, testów,
kartkówek, ustnych odpowiedzi zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania,
b) poziomie opanowanych umiej tno ci,
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c) sprawno ci wykorzystania w sytuacjach yciowych wiedzy i umiej tno ci
(kompetencje),
d) aktywno ci ucznia na lekcji i jego obowi zkowo ci,
e) przygotowaniu ucznia do zaj ,
f) potwierdzonym udziale i osi gni ciach w konkursach i olimpiadach,
g) podejmowaniu i wykonywaniu zada dodatkowych poszerzaj cych wiedz
i umiej tno ci.
9.Oceny ródroczne i roczne powinny by wystawione przy co najmniej 3 ocenach
cz stkowych.
10.Dyrektor zespo u zwalnia ucznia z zaj z wychowania fizycznego, informatyki, zaj
komputerowych lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych
mo liwo ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach, wydanej przez lekarza oraz na
czas okre lony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj z wychowania
fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony”.
11.Dyrektor zespo u na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub uprawnionej poradni
specjalistycznej zwalnia ucznia z wad s uchu lub z g bok dysleksj rozwojow
z nauki drugiego j zyka obcego. Zwolnienie mo e dotyczy cz ci lub ca ego okresu
kszta cenia w danym typie szko y.
12.Sprawdziany z wi kszej partii materia u zapowiada si z tygodniowym wyprzedzeniem
oraz odnotowuje w dzienniku. Pod koniec ka dego pó rocza uczniowie pisz z ka dego
przedmiotu sprawdzian.
13.W tygodniu mog si odby maksymalnie trzy sprawdziany (nie w jednym dniu).
14. Ucze nieobecny na sprawdzianie musi zaliczy materia , zgodnie z procedurami dla
danego przedmiotu.
15. Ucze powinien by poinformowany o ocenie ze sprawdzianu w terminie do dwóch
tygodni od jego napisania.
16. Ucze lub jego rodzice mog poprosi nauczyciela o pokazanie sprawdzonych
i ocenionych sprawdzianów lub innej dokumentacji dotycz cej oceniania ucznia.
17. Obowi zuj ca skala ocen:
a) stopie celuj cy: 6,
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b) stopie
c) stopie
d) stopie
e) stopie
d) stopie

bardzo dobry: 5,
dobry: 4,
dostateczny: 3 ,
dopuszczaj cy: 2,
niedostateczny: 1.

18. W przypadku ocen cz stkowych dopuszcza si stosowanie znaków plus „+”
i minus „-” przy ocenie oraz samodzielnych znaków plus „+” i minus „-” na
okre lenie aktywno ci na lekcji. Nauczyciel przedmiotu w Przedmiotowym Systemie
Oceniania szczegó owo okre la zasady przeliczania plusów i minusów na oceny.
19. Oceny klasyfikacyjne z zaj
zachowania.

edukacyjnych nie maj wp ywu na ocen klasyfikacyjn

20. Nauczyciele informuj ucznia, a wychowawca rodziców (prawnych opiekunów)
o zagro eniu ocen niedostateczn ( ródroczn lub roczn ) na miesi c przed
konferencj klasyfikacyjn . Rodzice (prawni opiekunowie)potwierdzaj pisemnie,
e zostali poinformowani.
21. Ucze zostaje powiadomiony o ocenie na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, która odbywa si w poniedzia ek w ostatnim
tygodniu nauki.
22. Nauczyciel przedmiotu mo e zmieni ocen
tygodniu przed klasyfikacj .

ródroczn lub roczn w ostatnim

23. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg osi zastrze enia do dyrektora
szko y, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych
zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrze enia mog by zg oszone w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj dydaktycznowychowawczych.
24. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych zosta a
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
zespo u powo uje komisj , która przeprowadza sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci
ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj
edukacyjnych.
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25. Termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

26. W sk ad komisji wchodz :
a) dyrektor zespo u albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne lub wyznaczony przez dyrektora
inny nauczyciel prowadz cy takie same zaj cia,
c) nauczyciel prowadz cy takie same zaj cia edukacyjne lub pokrewne,
d) wychowawca klasy.
27. Nauczyciel, który wystawi ocen mo e by zwolniony z udzia u w pracy komisji na
w asn pro
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szko y powo uje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne.
28. Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych nie mo e by
ni sza od ustalonej wcze niej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna,
z wyj tkiem niedostatecznej rocznej, która mo e by zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
29. Protokó z prac komisji stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia razem z jego pisemnymi
pracami i zwi
informacj o ustnych odpowiedziach.

30. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora zespo u.
31. W przypadku uzyskania przez ucznia rocznej oceny niedostatecznej, mo e on lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) sk ada podanie o egzamin poprawkowy.
Ustala si trzydniowy termin na z enie podania od dnia konferencji klasyfikacyjnej
rocznej. Rada Pedagogiczna podsumowuj ca rozpatruje wniosek a dyrektor ustala sk ad
komisji.
32. Egzamin poprawkowy sk ada si z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej, z wyj tkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim form zada praktycznych.
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33.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespo u w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
34. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez dyrektora zespo u. W sk ad
komisji wchodz :
a) dyrektor albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako cz onek
komisji,
d) wychowawca klasy.
35. Nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne mo e by zwolniony z udzia u w pracy
komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szko y powo uje jako osob egzaminuj
innego nauczyciela
prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne.
36. Protokó z egzaminu poprawkowego stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia razem
z pisemnymi pracami i zwi
informacj o ustnych odpowiedziach.
37. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szko y, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
38. Ucze , który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wy szej i powtarza klas .
39.Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog przy ocenie niedostatecznej
z egzaminu poprawkowego zg osi zastrze enia do dyrektora zespo u, je eli uznaj ,
e ocena zosta a ustalona niezgodnie z przepisami dotycz cymi egzaminów
poprawkowych. Dyrektor uruchamia procedur dla egzaminu sprawdzaj cego, z tym,
e ocena z egzaminu jest ostateczna.
40. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna mo e jeden raz
w ci gu danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy szej ucznia,
który nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych,
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pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wy szej.
41. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, mo e wyrazi zgod (na pro
ucznia, rodziców lub prawnych) opiekunów na egzaminy poprawkowe z dwóch
przedmiotów.
42. Ucze lub jego rodzice maj prawo wnioskowa (na pi mie) do dyrektora
o podwy szenie oceny z obowi zkowych lub dodatkowych zaj edukacyjnych
w terminie nie d szym ni 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych
dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych. Wniosek sk ada
si w sekretariacie szko y.
43. Z wnioskiem wyst puje si , gdy ucze spe nia cznie warunki:
a) ma bardzo wysok frekwencj (co najmniej 90%) na zaj ciach szkolnych,
w szczególno ci na zaj ciach, z których wnioskuje o podwy szenie oceny,
b) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,
c) by obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy
i umiej tno ci lub zaliczy je w innym terminie,
d) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra,
44. W przypadku gdy nie s spe nione warunki okre lone w pkt.2, wniosek mo e by
rozpatrzony je li zaistnia y inne wa ne okoliczno ci uniemo liwiaj ce uzyskanie
oceny wy szej ni przewidziana przez nauczyciela.
45. O ocen najwy sz mo e wnioskowa ucze , który spe nia powy sze warunki,
a ponadto bra udzia i osi ga sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub
turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwy szenie oceny.
46. Wniosek ,o którym mowa w punkcie 42 musi zawiera uzasadnienie. Wnioski bez
uzasadnienia nie b
rozpatrywane.
a) We wniosku ucze lub jego rodzice okre laj ocen , o jak ucze si ubiega.
b) Zasadno wniosku rozpatruje komisja w sk adzie: dyrektor lub wicedyrektor oraz
dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora.
c) W przypadku uznania zasadno ci wniosku, ucze wnioskuj cy o podwy szenie oceny
przyst puje do egzaminu sprawdzaj cego, z materia u okre lonego przez nauczyciela,
w terminie nie pó niejszym ni na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej.
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47. Podczas egzaminu sprawdzaj cego obowi zuj wymagania edukacyjne niezb dne do
uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych podane przez nauczyciela
na pocz tku roku szkolnego.
48. Egzamin przeprowadza si w formie pisemnej, z wyj tkiem egzaminu z informatyki,
zaj komputerowych, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede
wszystkim form zada praktycznych. Egzamin zaliczeniowy z j zyka obcego mo e
mie form pisemn i ustn .
49. Pisemny egzamin sprawdzaj cy przeprowadza i ocenia komisja wyznaczona przez
dyrektora.
50. Z egzaminu sporz dza si protokó zawieraj cy:
a) imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzaj cego egzamin,
b) termin egzaminu,
c) zadania ( wiczenia) egzaminacyjne,
d) zwi
informacj o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu
przeprowadzanego ustnie,
e) wynik egzaminu,
f) uzyskan ocen .
51. Protokó przechowuje si w arkuszach ocen.

52. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu sprawdzaj cego nie mo e by ni sza ni przewidywana.
53. Ucze lub jego rodzice maj prawo wnioskowa (na pi mie) do wychowawcy
o podwy szenie klasyfikacyjnej oceny zachowania, w terminie nie d szym ni 3 dni
od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie
zachowania.
54. We wniosku, o którym mowa w punkcie 53 okre la si ocen , o jak ucze si ubiega.
55. Ocena zachowania ucznia mo e by podwy szona w przypadku spe nienia przez ucznia
dwóch spo ród wymienionych warunków:
a) zaistnienia nowych okoliczno ci np. informacji o wielokrotnych pozytywnych
zachowaniach ucznia, osi gni ciach, pracy spo ecznej na rzecz rodowiska,
systematycznej pomocy kole skiej, itp.
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b) pozytywnej opinii samorz du klasowego,
c) otrzymania pochwa y dyrektora .
56. Zasadno wniosku, o którym mowa w punkcie 53 rozpatruje komisja w sk adzie: dyrektor
szko y, wicedyrektor oraz pedagog szkolny . W przypadku uznania zasadno ci wniosku,
prowadzi si post powanie dotycz ce podwy szania przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie pó niejszym ni na 3 dni przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
57. Post powanie przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szko y i sporz dza
z tego post powania protokó zawieraj cy:
a. imiona i nazwiska nauczycieli prowadz cych post powanie,
b. termin post powania,
c. informacje uzyskane w drodze post powania na temat zachowaniach ucznia,
jego osi gni , pracy spo ecznej na rzecz rodowiska itp.,
d. wynik post powania wraz z uzasadnieniem,
e. uzyskan ocen .
58. Protokó przechowuje wychowawca klasy w arkuszach ocen.
59. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w wyniku post powania nie mo e by
ni sza ni przewidywana.
60. Ucze mo e by nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowi zkowych
przedmiotów, je eli opu ci powy ej 50 % zaj w semestrze lub
roku szkolnym.
61. Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa egzamin
klasyfikacyjny.
62. Na pro
ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecno ci nieusprawiedliwionej lub
na pro
jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod
na egzamin klasyfikacyjny.
63. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze realizuj cy na podstawie odr bnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz ucze spe niaj cy obowi zek szkolny
lub obowi zek nauki poza szko .
64. Egzamin klasyfikacyjny powinien odbywa si w terminie ustalonym przez dyrektora
zespo u nie krótszym jednak ni 3 dni przed rad klasyfikacyjn .
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W przypadku nie zdania egzaminu ucze otrzymuje ocen niedostateczn .
65. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien by uzgodniony z uczniem i jego rodzicami
( prawnymi opiekunami).
66. Uczniowie klas trzecich i szóstych, którzy otrzymali jedn ocen niedostateczn na
koniec roku szkolnego mog przyst pi do egzaminu poprawkowego(natomiast
z dwiema ocenami niedostatecznymi tylko za zgod Rady Pedagogicznej).
67. Ucznia spe niaj cego obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szko , nie obejmuje
egzamin klasyfikacyjny z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zaj edukacyjnych.
68. Je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni edukacyjnych
ucznia uniemo liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wy szej
(pó roczu programowo wy szym), szko a, w miar mo liwo ci, stwarza uczniowi szans
uzupe nienia braków.
69. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasi gu wojewódzkim oraz laureaci i finali ci
olimpiad przedmiotowych otrzymuj z danych zaj edukacyjnych celuj
roczn ocen
klasyfikacyjn .

70. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowi zuj cych zaj
edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen
z zachowania otrzymuje wiadectwo promocyjne z wyró nieniem lub wiadectwo
uko czenia szko y z wyró nieniem.

71.Osi gni cia ucznia w egzaminach szkolnych s informacj o poziomie jego wiedzy
i opanowanych umiej tno ciach.
72. Ilo

uzyskanych punktów z egzaminów nie jest przek adana na ocen z przedmiotów.

73. W klasach I-III szko y podstawowej klasyfikacja ródroczna i roczna polega na
podsumowaniu osi gni edukacyjnych i zachowania i ustaleniu jednej ródrocznej
i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych i zachowania.
a) w ci gu pó rocza ocenianie polega na:
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b)

c)
d)
e)
f)

- bie cym obserwowaniu dzieci i odnotowywaniu wyników obserwacji w
dokumentacji szkolnej ( oceny cz stkowe w skali 1-6),
- przygotowaniu ródrocznej i rocznej oceny opisowej osi gni edukacyjnych
i zachowania si uczniów,
ródroczna i roczna ocena opisowa obejmuje w szczególno ci zagadnienia z
zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzyczne,
plastycznej, spo ecznej, j zyka angielskiego, zaj
komputerowych, zaj
technicznych i wychowania fizycznego.
Ocenie opisowej podlega równie zachowanie uczniów. Przy tworzeniu
ródrocznej i rocznej oceny opisowej mo na zastosowa kart obserwacji ucznia,
ocena z religii i zaj nadobowi zkowych jest wyra ona wed ug skali 1-6,
podobnie jak ocena ródroczna i roczna,
oceny z przedmiotów nadobowi zkowych nie maj wp ywu na promocj ucznia
do nast pnej klasy,
ka dy ucze w klasach I-III otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej,
w wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e postanowi o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub PPP,
w tym PPS oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia.

74. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawc klasy
i nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad wspó ycia
spo ecznego i norm etycznych.
75. Wychowawcy klas na pocz tku roku szkolnego informuj uczniów i rodziców
o kryteriach, które ucze powinien spe nia na poszczególne oceny zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej.
76. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych.
77.Ocen zachowania wystawia wychowawca klasy uwzgl dniaj c oceny cz stkowe z
zachowania wed ug przyj tej punktacji.
78. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci:
a) wywi zywanie si z obowi zków ucznia,
b) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej,
c) dba
o honor i tradycje szko y,
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d)
e)
f)
g)
h)

dba
o pi kno mowy ojczystej,
dba
o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i innych osób,
godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ,
okazywanie szacunku innym osobom,
przeciwstawianie si przejawom przemocy, agresji i wulgarno ci.

79. ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wed ug skali:
a) wzorowa wz,
b) bardzo dobra bdb,
c) dobra db,
d) poprawna pop,
e) nieodpowiednia ndp,
f) naganna ng.
80. Ustalona przez wychowawc klasy ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania jest ostateczna.
81. O przewidywanej ródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca
klasy informuje uczniów i ich rodziców na tydzie przed rad pedagogiczn
klasyfikacyjn .
82. O ustalonej ródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca
klasy informuje uczniów i ich rodziców po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej przez
rozdanie kartek z ocenami ko cowymi.
83. Ucze lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mog zg osi na pi mie do dyrektora
zespo u zastrze enia, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu jej ustalenia.
84. Zastrze enia mog by zg aszane w terminie do 7 dni po zako czeniu zaj
dydaktyczno –wychowawczych.
85. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora zespo u, e roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu jej
ustalenia dyrektor zespo u powo uje komisj .
86. Sk ad komisji:
a) dyrektor,
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b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorz du uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
87. Komisja ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze g osowania zwyk
wi kszo ci g osów. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os
przewodnicz cego komisji.
88. Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo e by ni sza
od ustalonej wcze niej oceny i jest ostateczna.
89. Z prac komisji sporz dza si protokó , który podpisuj wszystkie osoby wchodz ce
w sk ad komisji.

XII. BAZA ZESPO U SZKÓ
§ 12
Do realizacji zada statutowych zespó posiada nast puj ce pomieszczenia:
a) sale lekcyjne z niezb dnym wyposa eniem;
b) sal gimnastyczn wyposa on w urz dzenia sportowe i rekreacyjne;
c) wietlic szkoln ;
d) sto ówk ;
e) gabinet higieny szkolnej;
f) gabinet psychologa;
g) archiwum przeznaczone do gromadzenia i zabezpieczenia dokumentacji szkolnej;
h) gabinet pedagoga szkolnego;
i) szatni ;
j) pracowni komputerow ,
k) bibliotek .
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1. Organizacja, funkcje i zadania biblioteki :
a) biblioteka szkolna jest pracowni
realizacji potrzeb i zainteresowa
uczniów, zada dydaktyczno – wychowawczych szko y, aktualizacji wiedzy
metodycznej, merytorycznej i pedagogicznej nauczycieli;
b) z biblioteki mog korzysta uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespo u;
c) biblioteka realizuje swoje zadania w szczególno ci poprzez:
- wypo yczanie ksi ek do domu;
- udost pnianie na miejscu ksi gozbioru podr cznego;
- propagowanie nowo ci wydawniczych;
- sprawdzanie i ocena efektywno ci pracy w asnej i aktywno ci czytelniczej
uczniów poprzez prowadzenie statystyki wypo ycze ;
- informowanie wychowawców i nauczycieli oraz rad pedagogiczn o stanie
czytelnictwa;
d) organizacja biblioteki szkolnej jest nast puj ca:
- biblioteka funkcjonuje codziennie w dni, kiedy odbywaj si zaj cia szkolne,
wg ustalonego planu godzinowego,
- w bibliotece wydzielone s nast puj ce ksi gozbiory: podr czny, przeznaczony
do wypo yczania do domu, lektury szkolne,
- prasa,
- biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, lektur szkolnych,
- biblioteka prowadzi nast puj
dokumentacj : ksi
inwentarzow ksi ek i
podr czników, dziennik zaj , karty czytelnicze, dokumentacj zakupów,
- regulamin biblioteki szkolnej sporz dzony przez jej pracowników, a zatwierdzony
przez dyrektora; zawiera on w szczególno ci limity ksi ek do jednoczesnego
wypo yczania, limity czasowe przytrzymywania ksi ek zasady odpowiedzialno ci
materialnej czytelnika za ksi ki zgubione lub zniszczone,
- w bibliotece mo e dzia ko o czytelnicze, którego cz onkowie uczestnicz
w realizacji zada biblioteki,
- zaopatrzenie biblioteki odbywa si przez: zakup nowo ci wydawniczych
w porozumieniu z dyrektorem, tak e na yczenie nauczycieli przedmiotów,
przejmowanie ksi gozbiorów likwidowanych bibliotek, przyjmowanie
darów uczniów i rodziców,
- zakupy biblioteczne finansowane s ze rodków bud etowych i funduszu Rady
Rodziców.
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2. Zakres czynno ci nauczyciela bibliotekarza.
a) Bibliotekarz planuje i organizuje prac biblioteki szkolnej w oparciu o plan pracy
zespo u, wnioski rady pedagogicznej, wytyczne w adz o wiatowych:
- wypo yczanie;
- opracowanie nowo ci wydawniczych – Biblioteki Pedagogicznej.
b) opracowuje roczny plan pracy biblioteki szkolnej.
c) prowadzi ewidencj czytelników, stan czytelnictwa – zestawienie pó roczne, roczne.
d) realizuje przysposobienie czytelnicze i informacyjne.
e) gromadzi ksi gozbiór zgodnie z potrzebami i mo liwo ciami finansowymi zespo u.
f) opracowuje zbiory biblioteki szkolnej.
g) realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze.
h) bierze udzia w ró nych formach doskonalenia zawodowego.
i) wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w klasie.
Odpowiada s bowo przed dyrektorem zespo u i organem prowadz cym szko za:
a) stan warsztatu pracy, sprz tów i urz dze oraz rodków dydaktycznych,
b) zniszczenie lub strat elementów maj tku i wyposa enia biblioteki przydzielonych mu
przez kierownictwo szko y, a wynikaj ce z nieporz dku, braku nadzoru
i zabezpieczenia,
c) ad i porz dek w pomieszczeniach biblioteki,
d) sta e udoskonalenie warunków pracy biblioteki.
3. Organizacja, funkcja i zadania wietlicy .
wietlica jest placówk dla uczniów, którym rodzice nie mog zapewni opieki w czasie
wolnym od zaj szkolnych.
Zadania wietlicy szkolnej:
a) praca wychowawcza, zmierzaj ca do kszta towania u dzieci w ciwej postawy
etyczno-moralnej,
b) rozwijanie zainteresowa i uzdolnie wychowanków,
c) kszta towanie nawyków kultury ycia codziennego,
d) rozwijanie samodzielno ci i samorz dno ci oraz spo ecznej aktywno ci,
e) wspó praca z rodzicami i wychowawcami klas.
Organizacja pracy wietlicy:
a) wietlica organizuje zaj cia w grupach wychowawczych,
b) do ywianie prowadzone jest w formie obiadu dwudaniowego,
c) wietlica jest czynna codziennie od 8.00 do 15.30 zgodnie z rytmem pracy zespo u,
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d) jednostka zaj w grupie wychowawczej wynosi 60 minut,
e) prawa i obowi zki uczniów okre la m . in. wewn trzny regulamin wietlicy.
Formy organizacji zaj w wietlicy:
a) nauka w asna,
b) zaj cia wietlicowe:
- gry i zabawy ruchowe,
- gry towarzyskie, umys owe,
- zabawy z elementami socjoterapii,
- zaj cia rekreacyjne na wolnym powietrzu.
Dokumentacja wietlicy:
a) roczny plan pracy opieku czo-wychowawczej wietlicy,
b) tygodniowy plan zaj ,
c) dziennik zaj ,
d) lista uczniów ucz szczaj cych do wietlicy,
e)regulamin wietlicy.
XIII. DZIA ALNO

FINANSOWA ZESPO U
§ 13

1. Zespó prowadzi dzia alno finansow na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy zespo u zatwierdza Wójt Gminy Skarbimierz z zachowaniem
kwot dotacji uchwalonych przez Rad Gminy.
3. Zespó prowadzi rachunek bankowy i dysponuje tym rachunkiem w ramach
pe nomocnictwa.
4. Zespó prowadzi rachunkowo zgodnie z typowym planem kosztów jednostek
bud etowych oraz sporz dza na jej podstawie sprawozdania finansowe.
5. Zespó rozlicza si z bud etem Gminy Skarbimierz
6. Kontrole prawid owo ci rozlicze zespo u z bud etem przeprowadza Skarbnik
Gminy Skarbimierz.

IX CEREMONIA SZKO Y
§ 14
1. Do ceremonia u szkolnego nale :
a) uroczyste rozpocz cie i zako czenie roku szkolnego,
b) pasowanie na ucznia,
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c) uroczyste po egnanie klas VI szkó podstawowych i klas III ko cz cych gimnazjum,
d) uroczyste zako czenie roku szkolnego

2. Zespó w cza si do obchodów wi t Narodowych:
a) 1 wrze nia,
b) 11 listopada,
c) Konstytucja 3 Maja.
3. Zespó obchodzi uroczy cie Dzie Komisji Edukacji Narodowej i Dzie Patrona.
4. Uroczysto ci szkolne odbywaj si wed ug okre lonego ceremonia u:
a) uczniowie przychodz w tych dniach do szko y ubrani na galowo,
b) wprowadzenie sztandaru,
c) od piewanie hymnu pa stwowego lub szkolnego stosownie do okoliczno ci,
d) cz
oficjalna stosowna do okoliczno ci,
e) wyst p artystyczny,
f) wyprowadzenie sztandaru.

XV. POSTANOWIENIA KO COWE
§ 15
1. Statut jest dokumentem otwartym, podlegaj cym modyfikacji i uzupe nieniom zgodnie
z potrzebami zespo u i obowi zuj cymi przepisami.
2. Statut ten mo e by nowelizowany na wniosek:
a) Rady Pedagogicznej;
b) Dyrektora;
c) Samorz du Uczniowskiego;
d) Organów prowadz cych zespó .
3. Zmiany w statucie s uchwalane przez Rad Pedagogiczn po zasi gni ciu opinii
Rady Rodziców.
4. Regulaminy okre laj ce dzia alno zespo u nie mog by sprzeczne z zapisami
niniejszego statutu, jak równie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie
o wiaty.
5. Statut zespo u powinien by dost pny dla spo eczno ci szkolnej, organu sprawuj cego
nadzór pedagogiczny i organu prowadz cego.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane s w oparciu o obowi zuj ce
przepisy prawa”.
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§ 16
Wykonanie uchwa y powierza si Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 17
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj

od 01 listopada 2009

1. Zgodnie z Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia 12.11.2013r. dotycz cej wprowadzenia.
zapisu w §8 okre laj cym stanowiska kierownicze w Gminnym Zespole Szkó
w Skarbimierzu – Osiedle.
2. Uchwalono Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Skarbimierzu-Osiedle, który jest
integraln cz ci Statutu Gminnego Zespo u Szkó w Skarbimierzu – Osiedle.
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