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Przyjęty Uchwałą nr 19/2009/2010 Rady Pedagogicznej  

Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  w dniu 30 sierpnia 2010 roku  

TEKS JEDNOLITY  

STATUTU SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE 

uwzględniający zmiany wprowadzane na przestrzeni lat 2004 - 2009: 

- Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  z dnia 25 października 2004r. 

- Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  z dnia 12 grudnia 2006r. 

- Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  z 18 czerwca 2007r. 

- Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  z dnia 16 września 2008r. 

- Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  z 18 września 2009r. 

do Statutu Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  

nadanego Szkole Uchwałą Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej  

w Opatowie z dnia 15 września 2003 roku. 

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksem do STATUTU SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

W OPATOWIE przyjętym Uchwałą Nr 5/2011/2012 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  

w dniu 14 września 2011 roku Uchwałą Nr 14/2011/2012 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w 

Opatowie  w dniu 20 marca 2012 roku Uchwałą Nr 11/2012/2013 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 

w Opatowie  w dniu 30 października 2012 roku Uchwałą Nr 19/2013/2014 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu 

Szkół Nr 1 w Opatowie  w dniu 26 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 23/2013/2014 Rady Pedagogicznej Samorządowego 

Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  w dniu 29 sierpnia 2014 roku Uchwałą Nr 03/2015/2016 Rady Pedagogicznej 

Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie w dniu 01 września 2015 roku Uchwałą Nr 22/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie w dniu 22 lutego 2016 roku Uchwałą Nr 

4/2016/2017 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie w dniu 19 września 

2016 roku 
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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

          Funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oparte jest    w szczególności na 

następujących przepisach prawa: 

 

1. Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572    z  późn. zm. ), 
 

2. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157   poz. 1240  z 
późn.zm.), 

 
3. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm); 

 
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 
( Dz. U. z 2015 r. poz. 959); 

 

6. Ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 
 

7. Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm); 

 
8. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 
529) 
 

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532), 
 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia wydruk 07 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. RP 2012 r., poz. 204) 
 

11. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 
prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908); 

 
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm); 
 

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i 
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 
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14. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 
15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

 
16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2015  roku w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

 
17. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek 
osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka 
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U.  
z2015r poz. 1202).  

 
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek. 
 

19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170). 
 

20. niniejszym Statucie. 
 

 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
 

1) Zespole Szkół - należy rozumieć przez to Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, 
2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół, 
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),  
4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów, 
5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół, 
6) organie prowadzącym Zespół Szkół - należy przez to rozumieć Gminę Opatów, 
7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół - należy przez to rozumieć 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 
 

Rozdział II 
 

Podstawowe informacje o Zespole Szkół 
 

§ 3 

1. Ustalona nazwa Zespołu Szkół brzmi: Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie. 
 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 
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1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie, 
2) Gimnazjum Nr 1 w Opatowie. 

 

3. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w budynku szkolnym w Opatowie przy  ul. Ćmielowskiej 2. 
 

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami publicznymi. 
 

5. Połączenie szkół, o których mowa w ust. 1, nie narusza odrębności Rad Pedagogicznych,  Rad Rodziców 
i Samorządów Uczniowskich połączonych szkół. 

 

6. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad 
Rodziców i Samorządów Uczniowskich. 

 

§ 4 

1.   Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Opatów. 

1a. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

2. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi: 
 

1) w szkole podstawowej -  6 lat, 
2) w gimnazjum - 3 lata. 

 

3. Przy szkole podstawowej tworzy się oddziały przedszkolne - oddziały zerowe. 
 

4. W zespole szkół na wniosek rodziców tworzy się oddziały i klasy integracyjne. 
 

§ 5 

1. Zespół Szkół jest gminną jednostką budżetową. 
 

2. Obsługa finansowa oraz obsługa kasowa Zespołu jest prowadzona w budynku Samorządowego 
Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Ćmielowskiej 2. 

 

3. Zgodnie z art. 39 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za: 
 

1) powierzony majątek oświatowy, 
2) za prawidłową politykę rachunkowości, 
3) za procedury kontroli wewnętrznej, 
4) za prawidłowy przebieg spisu z natury. 

 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół regulują odrębne przepisy. 
 

5. W Zespole Szkół mogą być tworzone środki specjalne, na mocy odrębnych przepisów. 
 

§ 6 
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1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi  przepisami. 
 

2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

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

 

§ 7 

1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji przyjmowanych 
wziewnie. 

2. Łamiący zakaz naraża się na kary administracyjne i dyscyplinarne przewidziane ustawowo  
 

Rozdział III 
 

Cele i zadania Zespołu Szkół 
 

§ 8 

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 
uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny oraz koncentrując się na prowadzeniu 
działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

 

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

 

3. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach 
wychowania i kształcenia dzieci. 
 

4. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 9 

W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoła podstawowa 

realizuje kształcenie zintegrowane w pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III oraz 

kształcenie w blokach przedmiotowych, z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych w drugim etapie 

edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VI. 

§ 10 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół Szkół realizuje szkolne zestawy programów nauczania oraz 
szkolne zestawy podręczników, a przez to w szczególności: 

 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 
szkoły oraz zaliczania sprawdzianu końcowego i egzaminu gimnazjalnego, 

2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 
zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, 
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3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu 
nauczania. 

 

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć 
edukacyjnych. 

 

3. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez trzy lata 
szkolne; w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 
Rodziców, może dokonać zmian w szkolnych zestawach podręczników, z tym że zmiana w tych 
zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

 

4. Szkolne zestawy programów nauczania oraz szkolne zestawy podręczników ustala i dopuszcza do 
użytku w szkole Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rada Pedagogicznej w drodze uchwały. 
 

5. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości publicznej zestaw podręczników który będzie obowiązywała od 
początku nowego roku szkolnego. 

 

6. Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania. 
 

7. Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone  w odrębnych 
przepisach. 

 

§ 11 

1. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
 

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W zakresie działalności wychowawczej Zespół 

Szkół w szczególności : 

 
 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 
ustawie i przepisach do niej wykonawczych, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku 
uczniów, 

2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, 
3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 
4) kształtuje postawy patriotyczne, 
5) sprzyja zachowaniom  proekologicznym , 
6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 
8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowane działania na rzecz Zespołu Szkół i 

środowiska. 
9) wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 
10) Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych 
oraz nauczanie indywidualne; 

11) Organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 
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12) Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 
Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i 
obsługi; 

13) Umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 
zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 
kołach zainteresowań; 

14) Umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 
sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w 
sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

15) Zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania 
aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w 
szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy 
obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację; 

16) Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 

 

3. Zespół Szkół realizuje szkolne programy wychowawcze i profilaktyczne, uchwalone przez Rady 
Pedagogiczne połączonych szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich. 

 

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą 
Pedagogiczną w sprawie programów wychowawczych i profilaktycznych, ustala je Dyrektor Szkoły w 
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

5. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia tych programów przez 
Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

6. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako 
szkoła publiczna: 

 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym 

zakresie. 
 

§  12 

1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. 
 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 
 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa  i higieny, 
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad uczniami wymagającymi szczególnej 

troski. 
 

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół sprawują: 
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1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury. 

 

4. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor lub upoważnione przez Radę Pedagogiczną osoby, 
uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Zespołu Szkół. 

 

5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół, w tym w trakcie wycieczek 
organizowanych przez Zespół Szkół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne 
osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

 

6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół określają odrębne 
przepisy. 

 
7. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
 

8. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) nauczyciele 
obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń. 
 

9. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne. 
 

10. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący 
zajęcia. 

 
11. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 

 
12. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć 

edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na 
terenie szkoły. 

 
13. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne. 

 
14. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki 

atmosferyczne. 
 

15. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na 
nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły. 

 
16. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną 

telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel , dyrektor szkoły. Do 
dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność. 

 

§ 13 

1. Indywidualne formy opieki nad uczniem określają odrębne przepisy. 
 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 
opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w danym etapie edukacyjnym. 
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4. Obowiązki wychowawcy klasy powierza Dyrektor Szkoły. Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku 
do powierzonej mu klasy /oddziału/ do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy danego etapu 
edukacyjnego, chyba że Rada Rodziców złoży do Dyrektora Szkoły wniosek o zmianę wychowawcy, 
sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę lub Dyrektor uzna taką zmianę za konieczną, biorąc 
pod uwagę przede wszystkim dobro uczniów. 

 

§ 14 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz 

wywiadówki. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza 

niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z 

przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole 

(Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu 

b) „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami); 

c) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej 

wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania); 

d) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce: 

e) na wywiadówkach, 

f) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje 

te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

g) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką. 

h) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

i) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

j) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

6. Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez dzieci określają 

ogólne normy postępowania cywilnego.Za  szkody wyrządzone przez dzieci do 13 roku życia ponoszą  w 

czasie pobytu dziecka w szkole personel szkoły, zobowiązany do nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem  

426 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Oczywiście, jeżeli rodzice 

poczuwają się do odpowiedzialności i chcą naprawić szkodę, mogą to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła 

przyjęła z ich strony odpowiednie świadczenie.   
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Rozdział IV 

 
Obowiązek szkolny 

 

§ 15 

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Zespołu decyduje Dyrektor Szkoły.  
 

2. Od dnia 1 września 2016 roku każde dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten  rozpoczyna się z 
początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

 
2a.    Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

 
2b. W  wyjątkowych  przypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone za zgodą 

dyrektora szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednak nie dłużej niż na 
rok. 

3. Od września 2014 roku klasy 1-wsze szkoły podstawowej liczą do 25 uczniów. Docelowo dotyczy to 
wszystkich klas  w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III szkoły podstawowej)  Od  wrześniu 2014 
klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I,  II i  III) 
 

4. W latach szkolnych 2016/2017 – uczniowie uczęszczający do klasy I którzy rozpoczęli edukację w wieku 
lat 6 w roku szkolnym 2015/2016 na pisemny wniosek rodzica złożony do 31.03.2016r. mogą 
ponownie uczęszczać do klasy I, podobnie jak uczniowie klasy II, którzy rozpoczęli edukację w wieku lat 
6 w roku szkolnym 2014/2015 na pisemny wniosek rodzica złożony do 31.03.2016r. mogą ponownie 
uczęszczać do klasy II. 

5. Do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów w terminie 
określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego. Do oddziału przedszkolnego i klasy 
pierwszej przyjmuje się : 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej - na podstawie 
zgłoszenia; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły 
podstawowej, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 powinien zawierać dane zgodne z art. 20u ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty. 
 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W 
postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z 
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 
potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata. 

 
8. Kryteriom, o których mowa w ust. 9 organ  prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 

określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę 
w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. 

 
9. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej określa art. 20 zb ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 
10. Nabór do szkoły prowadzony jest w oparciu u regulamin stworzony na podstawie zarządzenia kuratora 

oświaty. 
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11. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są: 

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty; 
2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w 

art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty. 
 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 13  może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół chyba, że 
organ prowadzący dopuści inną możliwość. 
 

13. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w 
siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 
oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata. 

 
14. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w 
terminie 5 dni od wpływu wniosku. 

 
15. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 
 

 
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
 

17. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

 
18. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 
korzystał z nauki. 

 
19. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum została wniesiona 
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
 

 
 

§ 16 

1. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów w okresie rekrutacji który trwa od 4 maja od 31 maja  każdego 
roku szkolnego z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej  w skład Zespołu 
oraz absolwentów innej szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie Zespołu.  

 

2. Fakt zamieszkania w obwodzie gimnazjum stwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dowodu osobistego 
rodziców ucznia.  

 

3. Na pisemny wniosek rodziców w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor 
Zespołu przyjmuje do gimnazjum ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły w terminie ustalonym 
zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.  

 

4. Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie.  
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5. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Zespołu na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący 
organizacji szkoły na dany rok szkolny. 

 

§ 17 

 

1. Listy klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 tworzy Dyrektor Zespołu w terminie 
ustalonym zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
 

2. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych 
oddziałów w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki. 

 

3. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz łączenia grup 
z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców w nowych oraz 
istniejących już oddziałach. 

 

4. Tryb postępowania podczas likwidacji oddziału ze względów organizacyjnych:  
 

1) likwiduje się oddział wskazany przez komisję złożoną z dyrektora (wicedyrektora), 
wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas, 

2) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Zespołu o 
przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.  

 

5. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje Dyrektor Zespołu, biorąc pod uwagę 
możliwości kadrowe szkoły i możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

 

6. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów.  
 

7. Oddział,   w   którym   prowadzona   będzie   innowacja,  wybierany   jest   przez   Dyrektora   Zespołu  
w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację.  
 

§ 18 
 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu. 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego uczył się w 

poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub 

grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole , z której 

przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 

wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, 

z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w 

szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 
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§ 19 

1. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 

roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo 

szkoły publicznej tego samego typu. 

 

Rozdział V 
 
 

Organy  Zespołu  Szkół 
 

§ 20 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół Szkół oraz organu sprawującego nad Zespołem 
Szkół nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy. 
 

1a. Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski,. 

 

2. Organy, o których mowa w ust. 1a, mogą ingerować w działalność Zespołu Szkół wyłącznie w zakresie i 
na zasadach określonych w ustawie. 

 

3. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor  przy pomocy Wicedyrektora. 
 

4. Kolegialnymi organami połączonych szkół w zakresie realizacji ich statutowych zadań dotyczących 
kształcenia, wychowania  i opieki są Rady Pedagogiczne. 

 

5. W połączonych szkołach działają Samorządy Uczniowskie, Szkolni Rzecznicy Praw Ucznia,  Rady 
Rodziców.  

 

6. Działające w połączonych szkołach organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 
planowanej i prowadzonej działalności. 

 

§ 21 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rad Pedagogicznych połączonych szkół, jeżeli są niezgodne z 
przepisami prawa. 

 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad Zespołem Szkół, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 ustawy także organ 
prowadzący Zespół Szkół. 

 

3. Sposób postępowania w sprawach wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 
ustawy. 
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§ 22 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół. 
 

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

3. Dyrektor Zespołu Szkół realizuje zadania przewidziane dla niego w niniejszym Statucie.  
 

4. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu 
Szkół, a w szczególności: 

 
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców; 
3) przewodniczy Radom Pedagogicznym; 
4) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; 
5) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 
6) przyznaje nagrody i wymierza kary wszystkim pracownikom Zespołu Szkół; 
7) dysponuje środkami finansowymi; 
8) opracowuje arkusze organizacyjne Szkół wchodzących w skład Zespołu; 
9) dba o powierzone mienie; 
10) wydaje polecenia służbowe; 
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
12) realizuje pozostałe zadania wynikające z Karty Nauczyciela, 
13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie 

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu 
kwalifikacyjnego, 

14) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami statutowymi Zespołu Szkół, 
15) przestrzega postanowień Statutu  i Regulaminu Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w 

Opatowie w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 
16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami, 
17) prowadzi dokumentację Zespołu Szkół zgodnie z odrębnymi przepisami, 
18) stwarza w miarę możliwości warunki do działania w Zespole Szkół: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich. 
19) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału klasy szóstej 

przeprowadzonego w szkole; 
20)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 
21) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić: 
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

22) Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 

5. Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar 

godzin odpowiednio: 

1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć 
z wychowawcą; 

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone; 
4) zajęć religii lub etyki; 
5) zajęć wychowania do życia w rodzinie; 
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6) zajęć języka mniejszości narodowej; 
7) zajęć sportowych w oddziałach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego. 

 
6. Ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust.2 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela. 
 

7. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 
godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowe) w danym 
roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów. 

 
8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić 

dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa. 
 

9. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu Szkół na zewnątrz oraz - w sprawach wynikających z ustawy - 
organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 

10. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół Szkół na podstawie prawa oświatowego i 
orzeczeń PPP organizuje i tworzy oddziały integracyjne w zespole szkół oraz określa ich 
funkcjonowanie.  

 

11. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z organami statutowymi Zespołu Szkół. 
 

12. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Dyrektor szkoły 

za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne 

stanowiska kierownicze. 

13. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego Zespół Szkół, Rad Pedagogicznych. 

 

14. Zakres kompetencji Wicedyrektora obejmuje przede wszystkim: 
 

1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, 
3) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli, 
4) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, 
5) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

 

15. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza Wicedyrektor. 
 

§ 23 

1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna zespołu: 
 

1) Radę Pedagogiczną zespołu tworzą połączone Rady Pedagogiczne szkoły podstawowej i 
gimnazjum, 

2) zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej zespołu określa Regulamin uchwalony przez radę, 
3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej zespołu jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

2. W skład Rad Pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w połączonych szkołach. 
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3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej w każdej z połączonych szkół jest Dyrektor Zespołu Szkół. 
 

4. Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych określają Regulaminy działalności uchwalone przez Rady 
Pedagogiczne połączonych szkół, normujące w szczególności następujące zagadnienia: 

 

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

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 
3) kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących członkami 

tego organu szkoły. 
 

5. Do kompetencji Rad Pedagogicznych należą w szczególności: 
 

1) zatwierdzanie planu pracy placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół, 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w dokumentach Zespołu Szkół, w sprawie szkolnych 

zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników, w sprawie  innowacji i 
eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

Dyrektora lub Wicedyrektora, 
6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 
7) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych, 
8) opiniowanie wniosków Dyrektora przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 
 
 

6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym: 

a) zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 
zajęciach; 
b) zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
c) promowania do klasy programowo wyższej ucznia, ucznia który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
5) ustalanie regulaminu rady pedagogicznej; 
6) ustalanie regulaminów wewnętrznych szkoły i procedur szkolnych; 
7) ustalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego zestawu programów nauczania  i 

szkolnego zestawu podręczników; 
8) uchwalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego programu wychowawczego i 

programu profilaktyki;  
9) przygotowywanie projektu statutu szkoły lub jego zmian.   
10) podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu; 
 

 
7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

 
1) powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli 

do konkursu nie zgłosi żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata; 
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 
3) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 
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4) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły; 
5) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły; 
6) organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
7) projekt planu finansowego; 
8) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych; 

9) występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie 
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego; 

10) program profilaktyczny i wychowawczy szkoły; 
11) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju; 
12) wyrażenie zgody ( na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

na terenie szkoły jednolitego stroju; 
13) określenie wzoru jednolitego stroju; 
14) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego 

stroju; 
15) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły; 
16) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni w 

tygodniu; 
17) propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego; 
18) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia; 
19) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 
20) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu 

problemowo- zadaniowego; 
21) wybór przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
22) wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 
23) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do 

użytku szkolnego; 
24) opiniuje zestaw przedmiotów realizowanych w szkole w zakresie rozszerzonym; 
25) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest 

ustalona podstawa programowa. 
26) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły. 

 
8. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

§ 24 

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców Zespołu Szkół, w skład której wchodzą przedstawiciele Rad 
Klasowych ( po jednym z każdego oddziału ) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 
uczniów danego oddziału.  

 

2. Rada Rodziców Zespołu Szkół  składa się z połączonych Rad Rodziców szkół tworzących zespół. 
 

3. Organizację i funkcjonowanie Rady Rodziców Zespołu określa odrębny Regulamin. 
 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:  
 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej Zespołu i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 

2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 
3) działanie na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu Szkół, 
4) wspieranie działalności Szkoły poprzez pozyskiwanie środków finansowych, 
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5) współdecydowanie o formach pomocy uczniom i ich wypoczynku, 
6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programów wychowawczych szkoły, 

programów profilaktycznych, 
7) opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania ( programy naprawcze ), 
8) opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 
9) delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół. 
 

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

 

6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 
 

§ 25 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. 
 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Statut Samorządu Uczniowskiego i 
Regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 
 

1) oceniania, klasyfikacji i promowania, 
2) przestrzegania zapisów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
 

4. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w 
zakresie praw i uprawnień oraz obowiązków uczniów. 

 

§ 26 

Organy Zespołu Szkół współdziałają ze sobą w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o 

systemie oświaty. 

§ 27 

1. Organy Zespołu Szkół zobowiązane są podejmować działania na rzecz rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 
życia szkolnego. 

 
2. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy 

organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady 
Pedagogicznej, jeżeli pominięto je w Regulaminie. Reprezentuje interesy Rady na zewnątrz i dba o jej 
autorytet.   
 

2a. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu: 
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi  skład  zespołu  

rozstrzygającego  zaistniały problem; 
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50 % członków zespołów.     
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2b.  Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez 
wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

 
2c. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o 

rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 
 
2d. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 
3. Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i 

niepedagogicznych pracowników Szkoły, jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy 
rodzicem a nauczycielem. 

 

4. Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub z ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej 
wykonanie i w ustalonym terminie uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej 
przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje 
sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 

5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady 
postępowania: 

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej, 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły 

można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

2) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady 

rodziców z udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o 

pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a 

dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski. 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 

6. Wszystkie wnoszone sprawy Dyrektor Zespołu Szkół rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 
publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli 
działalność tych organów narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi jej wychowanków. 

 

Rozdział  VI 
 

Organizacja nauczania i wychowania w Zespole Szkół. 

§ 28 
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1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 
 

2.  Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 
określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

 

3. Podstawę organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez Dyrektora i 
zaopiniowane przez Rady Pedagogiczne połączonych szkół: 

 

1) szkolny plan nauczania, 
2) arkusz organizacji nauczania, 
3) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

4. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku 
szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego 
planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach. 

 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół 
opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego 
planu nauczania z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu Szkół. 

 

6. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 
 

7. W arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu 
Szkół, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący Zespół Szkół. 

 

8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy 
rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

9. Zasady tworzenia, treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 
 

10. W szkołach zespołu realizowane są programy wychowawcze szkoły i programy profilaktyki. Programy 
te uchwalają Rady Pedagogiczne szkół po zasięgnięciu opinii Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich. 

 

§ 29 

1. Podstawową formą pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zespole Szkół są zajęcia edukacyjne 
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział . 
 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub 

innowacji pedagogicznej;  
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2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , 

opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  

zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, przedmiotów  zawodowych dla danych specjalizacji 

zawodowych, zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, 

techniczne;   

4) w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 

zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla 

bezpieczeństwa; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, 

inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym 

z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się 

prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.),  

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i między klasowej: obozy naukowe, 

wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy 

szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  

11) w czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 
 

12) W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół 
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem 
realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
3) pomoc nauczyciela. 

 
13) W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ptk. 
12 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym, za zgodą organu prowadzącego , można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem 
realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 
specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
3) pomoc nauczyciela. 

 
4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny 

o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4a.  Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 
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4b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor 

szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 

ponad liczbę określoną w ust. 4a. 

4c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może 

odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 

określoną w ust. 4a. 

4d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

4e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 4c i 4d, w szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

4f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4g. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 4a do 4f dotyczą klas II natomiast w roku szkolnym 2016/2017 

obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej 

5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur oddziałowych, międzyoddziałowych i między klasowych. 
1) w gimnazjum  - uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają 

deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na: 

a) poziomie III.0 – dla początkujących; 

b) poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę. 

2) W pierwszym tygodniu września każdego ( ?) roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian 

kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup 

oddziałowych i międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka. 

3) Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć 

określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie 

dłuższym niż 4 tygodnie 

4) Na zajęciach edukacyjnych  informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej 

5) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu 

zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i między klasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów.  

6) Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej 

niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń. 

7) Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

8) W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych, a także w szkołach specjalnych, w 

oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej, podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 7  dokonuje 

się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób. 

9) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub 

między klasowej liczących nie więcej niż 26.  

10) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt   i chłopców. 
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11) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń na więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć  w tym laboratoryjnych( 

biologia, fizyka, astronomia, chemia, przyroda,) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 

31 uczniów i więcej. 

12) Na zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń 

laboratoryjnych, dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 30 uczniów i więcej. 

13) Klasa/odział  integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

Klasa jest objęta opieką dwóch nauczycieli: wiodącego i wspomagającego. Nauczyciel 

wspomagający jest specjalistą wspierającym w toku edukacji dzieci niepełnosprawne. 

6. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów 
pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
6a.  Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów. 
 
6b. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ 

prowadzący szkołę – w porozumieniu z rodzicami oraz właściwym kościołem lub związkiem 
wyznaniowym organizuje lekcje religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym. Liczba uczniów w grupie lub w punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków 
może na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego zorganizować nauczanie religii w sposób 
odmienny niż wyżej wymieniony.  

 
6c. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia 

wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole. 
 

7. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu 

seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i 

dziewcząt. 

1) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

ucznia w zajęciach. 

2) Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

3) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia dl klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 
8. Szczegółową organizację oddziałów oraz podział na grupy określają odrębne przepisy. 

 

9. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach prozdrowotnej i 
ekologicznej ścieżki edukacyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia 
nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

 

10. Zajęcia, o których mowa w ust. 7, są organizowane lub współorganizowane w ramach posiadanych 
przez Zespół Szkół środków finansowych. 

 

11. Zespół Szkół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. 
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12. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne 
przepisy. 

 

13. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu Szkół jest świetlica. 
 

14. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu Szkół. 
 

15. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej 
przebywać w szkole, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole a także inni uczniowie za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół. 
 

15a. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a 
także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

 

16. Świetlica jest czynna od godziny 6
50 

do 15
50 

. 
 

17. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. 
 

18. Grupa wychowawcza w świetlicy szkolnej liczy w zasadzie co najwyżej 25 uczniów. 
 

18a. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez dyrektora. 
 

19. Biblioteka jest pracownią szkolną  służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
edukacyjnych Zespołu Szkół, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 
 

19a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
 

19b. Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele: 
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
3) wdrażanie do poszanowania książki, 
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
6) współdziała z nauczycielami, 
7) rozwija życie kulturalne szkoły, 
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 
 

19c. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 
1) właściwą obsadę personalną, 
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej, 
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów   

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki, 
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 
 

19d. Zadania biblioteki szkolnej: 
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1) Popularyzacja nowości bibliotecznych, 
2) Statystyka czytelnictwa, 
3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego, 
4) Komputeryzacja biblioteki, 
5) Renowacja i konserwacja księgozbioru, 
6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 
7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, 
8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

 

20. Godziny pracy biblioteki szkolnej, wynikające  z arkusza organizacyjnego, powinny być określone w 
sposób umożliwiający uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru oraz prowadzenie zajęć z 
przysposobienia czytelniczego. 

 

21. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą: 
 

1) opracowanie Regulaminu korzystania z biblioteki, 
2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla 

ucznia przed i po lekcjach, 
4) organizowanie konkursów czytelniczych, 
5) współpraca z nauczycielami Zespołu Szkół, 
6) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, 
7) zakup i oprawa książek; 
8) udostępnia książki i inne źródła informacji, 
9) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
10) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna. 

21a. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 
21b. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

 1) uczniami, 
 2) nauczycielami i wychowawcami, 
 3) rodzicami, 
 4) innymi bibliotekami. 
 

21c. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 
  1) gminą, 
  2) władzami lokalnymi, 
  3) ośrodkami kultury, 
  4) innymi instytucjami. 
 

21d. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 
21b i 21c niniejszego paragrafu. 

 
22. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu Szkół. W 

miarę możliwości,  za zgodą Dyrektora, ze stołówki szkolnej mogą korzystać inne osoby. 
 

23. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchnia 
dla uczniów i pracowników szkoły. 

 
24. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne; 
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS; 
3) pracownicy zatrudnieni w szkole; 
4) Posiłki wydawane są w godzinach: 11.00-12.45 
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5) Opłaty  za posiłki uiszcza się u kierownika świetlicy w wyznaczonym terminie. 
 

25. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, 
że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do kierownika świetlicy. Zgłoszenie 
może być dokonywane telefonicznie. 
 

26. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na wynos. 
 

27. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin 
Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. 

 
§ 30. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole  

1. Uczniowie zespołu szkół mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły 

podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać 

papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających 

postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez 

obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego: 

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 
2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 
3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II i V; 
4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy III i VI. 
5) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy I gimnazjum; 
6) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II gimnazjum; 
7) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy III gimnazjum. 
 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z 

zakresu edukacji. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej 

szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do 

biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają 

się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej 

placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, 

do której uczeń został przyjęty 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w 

art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich 

przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 
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7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa 

dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania. 

Rozdział  VII 
 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół. 

§ 31 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i 
pracowników obsługi. 

 

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

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół oraz zasady ich wynagradzania określają 
odrębne przepisy. 

 

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem 
uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.  
 

4a. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie 
wszelkich form działalności dydaktyczno- wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć 
bibliotecznych w czasie  oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie 
różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę. 

 
5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 
 

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

 

7. Do obowiązków nauczyciela należą w szczególności: 
 

a) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem  bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

b) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład  pracy, 
c) przestrzeganie zapisów statutowych, 
d) zapoznawanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, 
e) usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie ich wystąpienia Dyrektorowi    Szkoły, 
f) przestrzeganie i egzekwowanie regulaminów w pracowniach o zwiększonym  ryzyku 

wypadkowości, 
g) w salach gimnastycznych i na boisku sportowym używanie tylko sprawnego sprzętu, 
h) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach, 
i) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
j) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 
k) dbałość o poprawność językową uczniów, 
l) stosowanie zasady oceniania uczniów zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami, 
m) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
n) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 
o) wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt, 
p) aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 
q) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 
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r) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 
oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 
          7a. Nauczyciel zobowiązany jest : 

1) respektować prawa ucznia; 
2) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
3) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie 

celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 
4) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 
terenie szkoły. 

 
 

8. W oddziałach/klasach integracyjnych funkcjonuje nauczyciel wspomagający, który wspiera nauczyciela 
wiodącego w procesie dydaktycznym opieką nad 3 do 5 uczniami  z orzeczeniami o 
niepełnosprawności. 

 
9. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych, 

wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo 
– zadaniowe. 

 

10. Pracą zespołów kieruje nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej. 
 

11. Zespoły działają w oparciu o opracowany przez wszystkich jego członków plan pracy. 
 

11a. Cele i zadania zespołów nauczycielskich  : 
1) Ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 
2) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w 

oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału 
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI oraz materiałów 
ćwiczeniowych; 

3) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i 
możliwości psychofizyczne uczniów; 

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników 
nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących 
nauczycieli; 

6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów; 
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 
8) prowadzenie lekcji otwartych; 
9) wymiana doświadczeń; 
10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów, 
11) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu. 

 

12. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 
 

13. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej na zasadach 
określonych w ustawie. 

 

14. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 
przewidzianej dl funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. 
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15. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkołę są obowiązani z urzędu występować w obronie 
nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.  

 

16. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela określają 
odrębne przepisy. 

 

17. W Zespole Szkół mogą być zatrudniani specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

18. Zasady zatrudniania oraz zakres zadań i obowiązków specjalistów, o których mowa  w ust. 12, 
określają odrębne przepisy.  

 

19. Zakres zadań i obowiązków innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 
 

20. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych 
 

21. Za naruszenie zakazu palenia wyrobów tytoniowych przewidziane są kary dyscyplinarne i 
administracyjne przewidziane Ustawą. 

 

§ 32 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  z   nauczycieli uczących 

w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami  Zespołu Szkół, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, 
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania przez wychowanka życiowych problemów. 
 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wychowawca powinien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy, 
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych, 
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 
5) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatowie, 
6) śledzić postępy swoich wychowanków w nauce, 
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne, 
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itp., 
9) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu 

godności osobistej, 
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami i udzielać im informacji na 

temat postępów w nauce i zachowaniu ucznia, 
11) powiadamiać o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/końcowej ocenie niedostatecznej i 

nagannym zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną/końcową. 
12) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia o 

przewidywanych dla niego ocenach śródroczną i końcową; 
13) organizować i prowadzić spotkania z rodzicami. 
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4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej 

(dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne ). 

Rozdział  VIII 
 

Uczniowie  Zespołu  Szkół 
 

§ 33 

1. Zespół Szkół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 

2. Prawa i uprawnienia oraz obowiązki ucznia regulują odrębne przepisy, niniejszy Statut oraz Regulamin 
Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. 

 

§ 34 

1. Rodziców/prawnych opiekunów, wszystkich pracowników Zespołu oraz uczniów obowiązują prawa 
zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

2. Realizacja Praw Dziecka zawartych w Konwencji - zgodnie z polskim aktem ratyfikującym - dokonuje 
się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, polskich zwyczajów i tradycji dotyczących miejsca dziecka 
w rodzinie i poza rodziną. 

 

3. Uczeń Zespołu Szkół ma następujące prawa i uprawnienia: 
 

1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 
2) do posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania przedmiotowego i zachowania, 
3) do tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 
4) do poszanowania własnej godności, 
5) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) do swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 
7) do korzystania z pomocy materialnej i doraźnej w miarę posiadanych środków, 
8) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
9) do nietykalności osobistej, 
10) do bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, 
11) do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów, 
12) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp. 
13) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 
14) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność 

cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i 
powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia; 

15) dostosowania warunków pisania  sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb 
16) i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku 

rodziców; 
17) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 
18) psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia 

nietykalności osobistej; 
19) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 
 

3a.  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 
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1) Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 
oddziału; 

2) Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły; 
3) Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego; 
4) Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie; 
5) Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata; 
6) Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia; 
7) Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o 

sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego; 
8) Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy; 
9) Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
10) Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę; 
11) Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 
4. Szczegółowe informacje na temat praw i uprawnień ucznia zawiera Regulamin Samorządowego 

Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. 
 

5. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz w 
Regulaminie Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, a zwłaszcza: 

1) do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, należycie 
przygotowywać się do zajęć, a także właściwie zachowywać się w trakcie ich trwania; 

2) do dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
3) do zmieniania obuwia po wejściu do Szkoły, 
4) do wystrzegania się szkodliwych nałogów, 
5) do naprawienia wyrządzonej szkody materialnej, 
6) do dbania o honor i tradycje Szkoły, 
7) do podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 
8) do zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 24 ust. 5, o ile brak jest 

możliwości polubownego rozwiązania problemu, 
9) do okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i ludziom 

starszym poprzez społecznie akceptowane formy;  
10)  w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach 

edukacyjnych. 
 

6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych podczas trwanie 
lekcji – chyba, że zezwoli na to nauczyciel. Uczeń w czasie lekcji ma wyłączony telefon komórkowy. 
Zabrania się także uczniom na terenie Szkoły bez zgody Dyrektora utrwalać na wszelkiego rodzaju 
nośnikach dźwięków i obrazów.   

 

7. Od dnia 1 września 2008r. uczeń Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie nie ma obowiązku 
noszenia na terenie Zespołu Szkół jednolitego stroju. Szkoła jednak ustala: 

 

1) strój galowy który tworzy biała bluzka/koszula oraz czarne lub grantowe spodnie/spódnica; 
chłopcy mogą nosić garnitur, dziewczęta garsonki, 

2) wymagane jest aby wszyscy uczniowie na terenie szkoły chodzili w zmiennym obuwiu; jedynie 
do stroju galowego mogą nosić obuwie do niego   dostosowane, 

3) wymaga się aby na zajęciach wychowania fizycznego obowiązywała uczniowie nosili struj na 
zajęcia składający się z  koszulki,  spodenek, w chłodne dni dresy, oraz obuwie sportowe typu 
adidas lub niskie trampki.  
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4) zabrania uczniowie noszenia na terenie szkoły ubrań z nadrukami: obraźliwymi, 
niestosownymi, promującymi: przemoc, nałogi oraz treści zakazane i ścigane prawem. Za 
naruszenie zakazu grozi uczniom obniżenie oceny z zachowania i inne kary regulaminowe. 

 

§ 35 

1. Za wzorową i przykładną postawę, pracę na rzecz klasy, Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, 
reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać 
następujące wyróżnienia i nagrody: 

 

a) pochwałę wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich w obecności uczniów, 
b) pochwałę Dyrektora na forum Szkoły, 
c) dyplom, 
d) list pochwalny do rodziców, podpisany przez wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły, 
e) nagrody rzeczowe. 

 

2. Nagrody mogą być finansowane z budżetu Szkoły, przez Radę Rodziców oraz sponsorów. 
 

3. Uczniom przyznaje się również świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

4. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu Szkół oraz Regulaminu szkolnego   uczeń może 

otrzymać: 

1) upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodzica/prawnego opiekuna, 
2) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy, 
3) upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców z ostrzeżeniem o przedstawieniu 

problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
5) polecenie wykonywania prac społecznych, 
6) w przypadku nieposiadania obuwia zmiennego nakaz chodzenia w danym dniu bez butów, 
7) przeniesienie do innej klasy. 

 

5.  W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej 

i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań 

wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 
3) wchodzi w konflikt z prawem;  
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych 

uczniów; 
6) dokonuje kradzieży; 
7) demoralizuje innych uczniów; 
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 
9. Uczeń, który: 

 
1) dokonał czynu zagrażającego zdrowiu lub życiu innych osób, 
2) umyślnie naraził Szkołę na szkody materialne, 
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3) włamał się do zastrzeżonych danych Szkoły 
 

            może zostać ukarany przez Dyrektora Szkoły z pominięciem upomnień wychowawcy. 

 
Rozdział IX 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 
 

§ 36 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania regulują klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. 

2. Ocenianiu podlegają  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

3) projekt edukacyjny. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

6. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w § 9 

7. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

 

 

§ 37 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 
 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
6) stworzenie podstaw do budowy przedmiotowych systemów oceniania. 
7) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 
8) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 
9) kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   społecznie i 

kierowanie się nimi we własnym działaniu; 
10) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 

§ 38   
Zasady oceniania 

 
1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
 

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie 
jest średnią ocen cząstkowych; 

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 
zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
4)  Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację; 
6) Ocena klasyfikacyjna semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych 

przez ucznia za różne formy kontroli wiedzy i umiejętności, aktywności lekcyjnej i własnej ucznia, z 
podkreśleniem ważności oceny ze sprawdzianów. Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna 
semestralna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z 
przeliczenia „ wpływu” przeliczenia ocen cząstkowych według zasad podanych w PSO. 

 

§ 39 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o: 
1) wymaganiach edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych. 
4) Warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 
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2. Wychowawca  oddziału na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz ich  
rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

2a. Fakt podania informacji odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym i zeszytach przedmiotowych 
uczniów. 

 
3. Nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje kryteria oceniania dla swojego przedmiotu, które stanowią 

załączniki do Wewnątrzszkolnych zasad Oceniania.  
 

4. Oceny  ucznia  dokonuje  nauczyciel  przedmiotu,  wychowawca oddziału klasy  i  inne  osoby  biorące  
udział w procesie kształcenia oraz uczniowie podczas samooceny. 
 

5. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się :  
1) Na zebraniach z wychowawcą klasy, organizowanych zgodnie z ustalonym w każdym semestrze 

terminarzem spotkań, podawanym rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu. 
Wychowawca może pisemnie wezwać do szkoły rodzica, który był nieobecny na spotkaniu.  

2) Podczas indywidualnych spotkań rodziców (opiekunów) z nauczycielami. 
3) Poprzez wpisy do dzienniczka ucznia lub zeszytów lekcyjnych. 
4) Listownie. 
5) Telefonicznie. 

 

§ 40 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.  
 

1a.  Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 
 

 1b. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze) 
 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują 
do wglądu na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych zasadach Oceniania. 
 

2a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 
przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić 
ustaloną ocenę. 

 
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

 
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – 
do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej 
pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 
 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą 
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 
 

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom nie 
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później niż …. dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z 
Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 41 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału 

klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 

na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  etapie edukacyjnym. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.   

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 42 

1. Klasyfikowanie  śródroczne polega  na  okresowym   podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia z 
zajęć edukacyjnych  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
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i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 
ocen klasyfikacyjnych. 
 

1a. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w  oddziałach klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć. 

 
1b. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

 
1c. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 
najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale 
klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 
 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego  w terminie wynikającym z 
organizacji roku szkolnego. Klasyfikowanie końcowe w klasach IV-VI oraz gimnazjum polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia  w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  oraz oceny z zachowania. 
 

2a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne 
zajęcia edukacyjne. 

 

3. Ustalona przez nauczyciela  niedostateczna  ocena końcowa może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

 

4. Rodzice/prawni opiekunowie są informowani przez wychowawcę o osiągnięciach swoich dzieci na 
zebraniach klasowych. 

 
3. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 43 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z 

zachowania wychowawca oddziału klasy. 

§ 44 

W oddziałach klas I- III bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi. 

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym. 

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę 

możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 45 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowe, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach 
według następującej skali: 
 
1) stopień celujący - 6, 
2) stopień bardzo dobry - 5, 
3) stopień dobry - 4, 
4) stopień dostateczny - 3, 
5) stopień dopuszczający -2, 
6) stopień niedostateczny – 1 

 
1a. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

2. Nauczyciel może stosować tylko oceny, o których mowa w  ust.1.  
 

3. Oceny końcowe w dziennikach, arkuszach ocen, na świadectwach wpisywane są  w pełnym brzmieniu. 
 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

6. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
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względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

§ 46 

1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych,  jego 
kulturze osobistej i postawie wobec kolegów i innych osób.  

 
2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia:  

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych określonych Statutem Szkoły i Regulaminem 
Samorządowego Zespołu Szkól Nr 1 w Opatowie,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  
5) dbałość o bezpieczeństwo  
6) zdrowie własne oraz innych osób, godne,  
7) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,   
8) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Kryteria oceniania oraz ustalania oceny z zachowania ucznia gimnazjum zawarte w Wewnątrzszkolnych 
zasadach Oceniania połączonych szkół uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

4. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami opisowymi. 
 

4a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

5. Śródroczną i roczną  ocenę z zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej do trzeciej 
klasy gimnazjum, ustala się według następującej skali: 

 
1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

 

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 
 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  
 

7. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o: 
 

1) szczegółowe kryteria ocen z zachowania, 
2) ocenę i samoocenę uczniów, 
3) propozycje pozostałych nauczycieli . 
 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
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nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 
 

 

9. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia  wychowawca jest zobowiązany  uzasadnić ustaloną 
ocenę zachowania. 

 

10. Ocena jest jawna dla ucznia  i jego rodziców/prawnych opiekunów. 
 

§ 47 

1. Na tydzień  przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji 
do dziennika lekcyjnego; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych 
oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców 
na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice 
nie uczestniczyli w zebraniu. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem semestru 

poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. 

Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniem 

nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej . 

3. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania 

przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru 

wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o 

przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie 

szkoły. 

4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych  i 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców 

ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany 

przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

 

§ 48 

Egzamin Klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w 
okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
 

1a. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje 
promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 
 

 1b. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 
powtarza oddział klasy do sprawdzianu. 
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1c. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.1d 
 

1d. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 

2a.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 
2b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i 
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z 
zachowania. 

 
2c.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
2d.   Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
 
2e. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 
2f.    Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 
 
2g.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza 
komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
2h. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi 

ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący 

komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 
 

2i.  W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 
 
2j. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu 
jednego dnia. 

 
2k. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 
6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2l. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 
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2m. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
otrzymali ocenę niedostateczną). 
 

2n. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

3. Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego w przypadku wystawienia dwóch ocen 
niedostatecznych z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji końcowej. Szczegółowe zasady przeprowadzania 
egzaminów poprawkowych regulują Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 roku oraz 
Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania połączonych szkół. 

 

4. Szczegółowe   zasady  przeprowadzania   sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  ust.  6, regulują 
Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 roku oraz Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania 
połączonych szkół. 

 

§ 49 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 
poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem  egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z  których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W  skład komisji 
wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca  września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo 
wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 
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etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy 
programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
 

 

§ 50 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do 

sprawdzianu / egzaminu, o którym mowa w § 46.  

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału 

klasy przez ucznia zespołu szkół. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i 

osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy 

oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 

do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się 

także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu 

przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia,etyka —————-), bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i etyki, do średniej ocen ucznia wlicza się mu osobno  

oceny z tych przedmiotów i uwzględnia je wśród rocznych ocenie klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć 

wpisując je osobno na świadectwo szkolne.  

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 
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1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 

2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w zespole szkół. 

14. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się 

także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje 

do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

17. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

 

§ 51 

1. W klasie  szóstej/trzeciej  gimnazjum    przeprowadza  się  sprawdzian /  egzamin  opanowania 
wiadomości i   umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.   

 

2. Sprawdzian  w klasie VI/egzamin gimnazjalny w klasie III ma charakter powszechny  i obowiązkowy. 
 

3. Sprawdzian  w klasie VI / egzamin gimnazjalny w klasie III przeprowadza się w terminie ustalonym 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. 

 

4.  Sprawdzian  w  klasie VI/egzamin  gimnazjalny w klasie III  przeprowadza  się  w  oparciu o  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 959) oraz  aktualne procedury  dotyczące  organizacji  i  przeprowadzania  
sprawdzianów i egzaminów  opracowane  przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.  

 

§ 52 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte zostały w 

Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania połączonych szkół. 

Rozdział  X 

Procedury odwoławcze 

§ 53 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  Szkoły,  jeżeli 
uznają,  że   roczna  ocena   klasyfikacyjna   z  zajęć   edukacyjnych  lub  roczna  ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w  terminie do  2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną   z danych zajęć 
edukacyjnych lub ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
2a. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne w  

danym oddziale, 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
e) przedstawiciel rady rodziców, 
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

2b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być 
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje 
wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

2c. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą 
większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

2d. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
 
1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
 a) skład komisji, 
 b) termin sprawdzianu, 
 c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 
 d) imię i nazwisko ucznia, 
 e) zadania (pytania) sprawdzające, 
 f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
 a) skład komisji, 
 b) termin posiedzenia komisji, 
 c) imię i nazwisko ucznia, 
 d) wynik głosowania, 
 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

2e. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin 
do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) 
jest ostateczna. 
 

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji 
o jego przeprowadzeniu. Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne 
odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie 
oceny wskazanej przez wnioskodawcę. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba wypełnić 
przynajmniej 85% wskazanych zadań. Negatywny wynik egzaminu oznacza postawienie uczniowi 
oceny wystawionej wcześniej przez nauczyciela. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego 
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wyniku egzaminu Dyrektor Szkoły zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia 
zgodnego z wynikiem egzaminu. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie 
Pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 
promocji i ukończenia Szkoły przez uczniów. 
 

3a. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. 
 

3b. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
 

3c.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych/klasyfikacyjnych znajdują się w 
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania połączonych szkół. 

 

§ 54 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w 
terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i 
zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni. 
 

2. W szczególnych wypadkach uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się do komisji 
powołanej przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, 
2)  wychowawca klasy, 
3) przedstawiciele Rady Rodziców, 
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

 

Ostateczna decyzja podejmowana jest większością głosów. 

3. W przypadku naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły i Konwencji  o Prawach Dziecka uczeń 
może złożyć skargę: 

 

1)    w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia – do wychowawcy klasy lub Dyrektora 
Szkoły, 

2) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego Szkoły – do wychowawcy 
klasy lub Dyrektora Szkoły, 

3)    w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela – do wychowawcy klasy lub szkolnego 
Rzecznika Praw Ucznia, 

4) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy – do Dyrektora Szkoły lub szkolnego 
Rzecznika Praw Ucznia. 

 

4. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane na drodze mediacji. 
 

5. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły i Konwencji o Prawach Dziecka 
Dyrektor wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi, które powinno zostać zakończone w 
terminie 7 dni od daty złożenia skargi. Dyrektor informuje ucznia o wynikach postępowania 
wyjaśniającego. 

 

6. Decyzje Wicedyrektora dotyczące uczniów odwołuje Dyrektor Zespołu Szkół. 
 

7. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z 
własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 
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8. O udzielonych   karach   regulaminowych  szkoła   powiadamia   rodziców w terminie nie dłuższym niż 
3 dni. 

 
9. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu ( 6-

miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.  
 

10. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki 
wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do 
osiągnięcia celu wychowawczego. 

 

Rozdział  XI 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

§ 55   

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i 

nauczycielom. 

§ 56   

1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 

zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o 
charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla 
uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z 
trudnościami w nauce; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 57 

1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 
2) pedagogiem ; 
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

§ 58 
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1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców; 
2) ucznia; 
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem; 
4) specjalisty; 
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej; 
6) koordynatorów edukacji romskiej. 

§ 59 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz 

rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 
2) niepełnosprawności; 
3) niedostosowania społecznego; 
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 
6) zaburzeń komunikacji językowej; 
7) choroby przewlekłej; 
8) zaburzeń psychicznych; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 
11) zaniedbań środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych; 
13) odmienności kulturowej. 

 

§ 60 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów 
wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 
edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 
5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 
6) zajęć socjoterapeutycznych 
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
9) porad dla uczniów; 
10)  klas terapeutycznych; 

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb 
edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej, 

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z 
uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w 
przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby, 

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób, 
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e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

11)  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej.  

§ 61 

 W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych 

uczniów. 

§ 62 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, 

prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

2.  W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji 

przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu o którym mowa w § 68. 

3. W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są 

efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie pokonywania trudności, o których mowa w § 54 ust. 

1 pkt 5 -13 statutu szkoły, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, na wniosek nauczyciela 

lub specjalisty wykonującego działania w szkole działania z  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną składa wraz z uzasadnieniem wniosek do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców o podjętych działaniach. 

4. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 

5. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej 

klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

6. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. 

Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 

7.   W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień. Zadania Zespołu określa jego regulamin. 
 

§ 63 

 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i 

fizycznych ucznia; 
3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i 

środków dydaktycznych; 
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

 

§ 64 

1.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w 

uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać  8  osób. 

 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.  
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3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor 
szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej 
edukacji przedmiotowych. 
 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych 
może być niższa, niż określona w § 59.  
 

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 
nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii Zespołu. 
 

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie 
dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań 
przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

§ 65 

1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 
terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów; 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 
komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 
logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. W szkole organizowane są zajęcia terapeutyczne: 
atrterapia, muzykoterapia, dogoterapia, biofeedback, sylwoterapia, choreoterapia. 

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

§ 66 

  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być 

prowadzone indywidualnie.  

§ 67 

 O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor 

szkoły.  

§ 68 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek 

rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 69 

1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  
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2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie 

uczniów w oddziale. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do 

prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

§ 70 

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy, a miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

§ 71 

W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia 

nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

§ 72 

  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele posiadający 

przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla 

rodziców.  

§ 73 

  W szkole dwa razy w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa 

tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

§ 74 

 1. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań 

pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, wspólny dla poziomów 

kształcenia. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów , w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

b) [„O”+SP] rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 

c) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio 
do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności 
prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz 
przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; 

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; 

5) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum; 
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6) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 
niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

7) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni 
pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 
wychowawczych; 

9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

11)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

12)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u 

ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca. 

4. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia 

Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły. 

5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców 

ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 

6. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu 

prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w 

rejonie, której znajduje się szkoła. 

§ 75 

1.  Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach: 

1) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej; 

2) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej 
poprawy;  

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). 

§ 76 

  Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w 

szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z 

wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego. 

§ 77 

1.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w Opatowie na zasadach określonych w 

zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.  
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2. Opiekę logopedyczną oraz doradztwo zawodowe zapewnia Zespołowi Szkół Poradnia Pedagogiczno-

Psychologiczna  w Opatowie. 

3. W Zespole Szkół zatrudnia się pedagoga.  

§ 78 

1. Do zadań pedagoga należy:  

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

2)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
4)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 
5)  rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 
6)  określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –  pedagogicznej 

zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom; 
7)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
8)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 
9)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 
10)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie 

wychowania. 
11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; 
12) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;    [ „O” ] 
13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  
14) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 
15) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 
16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
2. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły. 

§ 79 

1.  Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w 
tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 
pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – 

udzielanie  instruktażu dla rodziców; 
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u 
dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń 
logopedycznych we wszystkich grupach zerowych; 

7) prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  
8) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 
9) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –

kompensacyjne; 
10) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 

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

12) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 
13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 80 

1.  Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 
poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących: 

a)     rynku pracy, 

b)     trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c)     wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych, 

d)     instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w 

życiu codziennym i zawodowym, 

e)     alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i 

dla uczniów niedostosowanych społecznie, 

f)     programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

g)     udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
6) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; 
7)  współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu 
przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie 
wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 
w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 
pomoc uczniom i rodzicom; 

9) udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki i Programu Wychowawczego; 
10) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z  

postanowieniami dyrektora szkoły; 
11) realizacja zadań przypisanych Zespołom. 

 

§ 81 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia; 
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

§ 82 
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Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły zgodnie z ramowym planem nauczania.  

§ 83 

1. Uczniom (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające 

obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolny) 

2. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w 

publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 

indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących 

warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. (przygotowania 

przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie 

tych zajęć). 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w 

domu rodzinnym. 

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 

1) z oddziałem szkolnym, albo; 
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły  

 w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły. 

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

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do 

potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania ( przygotowania przedszkolnego), 

dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane.  

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych 

bezpośrednio z uczniem  wynosi: 

1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych; 
2) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin; 
3) dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin; 
4) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin; 

11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt 2 -4 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w 
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miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, 

organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.  

§ 84 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 21 rok życia. 

 

§ 85 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  opracowuje się indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający   w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, zwany dalej "programem". 

2. Program określa: 

1)     zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w 

przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów   i egzaminów w szkołach publicznych; 

2)       rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia   z uczniem, w 

tym w przypadku: 

a)  ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b)  ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze  resocjalizacyjnym, 

d)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze  socjoterapeutycznym, 

3)      formy pracy z uczniem; 

4)      formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar  

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora; 

5)      działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez 

Zespół, o których mowa w § 69 statutu szkoły;     

6)      zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na   indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zada.,  

3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w § 69 statutu szkoły, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało 

wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
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4. Zespół, o którym mowa w ust. 3, dokonuje co najmniej dwa razy w roku  okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

5. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania 

warunków, egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 86 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy 
materialne uczniom Samorządowego Zespołu Szkół  Nr 1 w Opatowie; 

2) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. 

§ 87 

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Przewodniczącemu Rady Rodziców oferty 

towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Dyrektor szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć 

decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 

§ 88 

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów 

zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

§ 89 

Pomoc materialna 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 

państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić 

pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby 

wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny 

(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 
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1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu nauczania, a 

także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający 

stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe. 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej. 

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze 

środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty. 

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji  materialnej 

z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty. 

15. zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, 

uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym 

określa się w szczególności: 

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i 

ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu; 

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy; 

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w 

sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to 

stypendium. 

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą 

ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 
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20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do 

ukończenia pierwszego okresu nauki. 

21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

22. przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się  nie 

wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 

23. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu 

uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18. 

 

Rozdział  XII 
 

Organizacja, cele i zadania  Oddziału Przedszkolnego w SZS Nr 1 w Opatowie 

§ 90 

1. Oddział Przedszkolny w Szkole jest podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej zgodnie 
z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) i wchodzi w skład struktury organizacyjnej Szkoły. 

2. Zgodnie z ustawą 6-latki mogą rozpocząć naukę w szkole, a 5-ciolatki mają obowiązek odbycia 
przygotowania przedszkolnego. 

3. Oddział Przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest 
zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, na zasadach określonych dla oddziałów 
przedszkolnych. 
                                           

§ 91 

1. W Szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z 
uwzględnieniem ich  potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci. 
3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat.  
4. Dziecku któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do 

oddziałów przedszkolnych do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 
lat. 

5. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym 
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

6. Rekrutacja dzieci odbywa się w każdym roku w terminie od 1 do 31 marca.  
7. Dzieci przyjmowane są w kolejności zgodnej z Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 

lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli 
polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a 
także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki 
języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U.  z2015r poz. 1202): 

1)  dzieci w wieku 6 lat, 
2) dzieci w wieku 5 lat, które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, 
3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 
4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 

8. Dodatkowe kryteria przyjęć: 
1) dzieci obojga rodziców pracujących, 
2) dzieci z rodzin wielodzietnych, 
3) dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pokój, 
4) kolejność składania podań. 
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9. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest „Karta Informacyjnej dziecka zapisanego 
do klasy „0” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie”. 

10. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka decyduje, 
biorąc pod uwagę kryteria zawarte w punkcie 5 i 6 Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora 
Szkoły w skład której wchodzą: 
1) Dyrektor, 
2) nauczyciele przedszkola. 

11. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej  w przypadku 
zwolnienia miejsca. 

 

§ 92 

1. Oddział Przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

2. Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, 
wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w Oddziale Przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: 
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie 

przy niewielkim udziale nauczyciela); 
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼) dzieci spędzają na placu zabaw, na 

boisku, na spacerach (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe itp.) 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego 
programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności opiekuńcze, 
samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych 
opiekunów). 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, 
ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

6.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Oddziałach Przedszkolnych prowadzona jest na 
podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

7. W Oddziałach Przedszkolnych organizuje się, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), naukę religii 
dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków. 

8. Na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. nauki języka obcego. Rodzaje 
zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyborów rodziców.  

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka 
obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 
dzieci i wynosi z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. 
 

§ 93 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

1.  Wychowawstwo w Oddziale Przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje. 

2. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej 
jakość i wyniki. 

3.  Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków podczas zajęć w 
sali, zabaw na placu zabaw, ćwiczeń na boisku szkolnym oraz poza terenem szkoły (spacery i 
wycieczki). 

4.  Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności                               i 
zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji  dzieci 
poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 
otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  
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6. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania w 
przedszkolu – odpowiada za jego jakość.  

7. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z 
innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu 
swoich wychowanków.  

9. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej 
nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach do podjęcia 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

10.  Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.  
11. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy ze strony 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  
12.  Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza 

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego 
możliwości.  

13. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.  
10. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje minimum 3 zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania 

indywidualne w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
11. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i 

rozwoju. 
12.  Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym 

podpisem. 
13.  Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z Programem Wychowania Przedszkolnego 

i Statutem Szkoły. 
14. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, rozwijać 

i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.  
 

§ 94 

1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie ustala organ prowadzący. 
2. Dzieci mogą korzystać z pełnego wyżywienia (obiad). Ilość posiłków jest uzależniona od deklaracji 

rodziców. 
 

§ 95 

1. Oddział Przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:   

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych 
im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym, co 
jest dobre,  a co złe;   

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych 
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów   i porażek;  

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i 
dorosłymi;  

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 
możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach 
sportowych;  

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;  

8)  wprowadzenie dzieci w  świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 
poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty 
narodowej) oraz postawy patriotycznej;  
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10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i 
samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji 
szkolnej.   

3. Cele realizowane są poprzez: 

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci 
do utrzymywaniu ładu i porządku.   

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu 

siebie i swojego otoczenia.  
5) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich 

sprawności ruchowej. 
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
7)  Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z 

rodziną. 
8) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie  

zainteresowań technicznych. 

9) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.  
10)  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.   
11) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.   
12)  Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej,  
13) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.   
14) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy. 
15) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 
16) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatowie w celu udzielenia dziecku pomocy 

specjalistycznej.  
17)  Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
18) Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  
19)  Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w 

trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). 
 

§ 96 

1. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do: 
1) przestrzegania zasad funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych, 
2) współdziałania z wychowawcą Oddziału Przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych z 

pobytem dziecka w Oddziale Przedszkolnym, 
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziałów przedszkolnych osobiście lub przez osoby 

pełnoletnie zapewniające pełne bezpieczeństwo, upoważnione pisemnie, 
4) terminowe wnoszenie opłat, 
5) informowania o nieobecności dziecka, 
6) natychmiastowego zawiadomienia wychowawcy lub sekretarza szkoły o przypadkach wystąpienia 

u dziecka choroby zakaźnej, zatrucia lub innej niedyspozycji, mogącej stwarzać zagrożenie dla 
innych dzieci, 

7) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego. 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 
oddziale, 

2) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór 
pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań 
wynikających z przepisów oświatowych; 

3) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

4) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 
5) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania  dla 

niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Rozdział  XIII 
 

Organizacja, cele i zadania  oddziałów klas i oddziałów integracyjnych. 

 

§ 97 

1. W zespole szkół tworzy się stosownie do potrzeb oddziały i klasy integracyjne.  

2. Tworzenie oddziałów integracyjnych: 

1) Na wniosek rodziców szkoła organizuje oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych: 

niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w 

tym z afazją, z niepełnosprawność intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, po uprzednim otrzymaniu z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach klasy integracyjnej. 

2) Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Klasa 

jest objęta opieką dwóch nauczycieli: wiodącego i wspomagającego. Nauczyciel wspomagający 

jest specjalistą wspierającym w toku edukacji dzieci niepełnosprawne i posiada właściwe 

kwalifikacje. 

3) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w 

integracji z uczniami pełnosprawnymi . 

4) Zespół szkół zapewnia: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

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

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

c) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

uczniów oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

5) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

Rozdział  XIV 
 

Postanowienia końcowe. 

§ 98 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej okrągłej i podłużnej zgodnie z odrębnymi przepisami o  treści: 
„Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie”. 
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2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespołu Szkół  i nazwy tej szkoły. 
 

3. Na pieczęci używana jest nazwa: 
 

1) Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 
      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie; 

2) Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 
                        Gimnazjum Nr 1 w Opatowie. 

4. Na stemplu używana jest nazwa : 
 

a) Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 
                        Szkoła Podstawowa Nr 1  

                  ul. Ćmielowska 2  

                  27 - 500 Opatów; 

b)  Samorządowy Zespół Szkół Nr 1  

                 Gimnazjum Nr 1  

                 ul. Ćmielowska 2  

                 27 - 500 Opatów. 

5. Tablice połączonych szkół powinny mieć u góry nazwę Zespołu Szkół, a u dołu nazwę szkoły. 
 

6. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę  wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół podaje się pełną nazwę szkoły: 

 

a) Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie; 
b) Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum Nr 1 w Opatowie. 

 

§ 99 

1. Zespół Szkół może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 
 

2. Działalność związków zawodowych w Zespole Szkół określają odrębne przepisy. 
 

 

§ 100 

1. Zmian  w Statucie Zespołu Szkół dokonują na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogiczne szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

2. Zmiany w Statucie Zespołu Szkół następują w formie uchwały. 
 

§ 101 
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1. Wszystkie organy Zespołu odpowiadają za przestrzeganie Statutu. 
 

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 
Statutu, jak również z ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi do niej. 

 

3. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 
Zespołu. 

  § 102 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem reguluje ustawa o systemie oświaty, przepisy wykonawcze do 

niej oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

Zatwierdzony: Uchwałą Nr 04/2016/2017 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie 

w dniu 19 września 2016 roku 


