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Podstawą  prawną opracowania  Statutu  Zespołu  Szkół  Integracyjnych w Chorzowie  przy  
ul. św. Piotra 9a są następujące ustawy i rozporządzenia z późniejszymi zmianami:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. Art. 72 - prawa dziecka 
     (Dz. U. Nr 97 z 1978r; poz. 483).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r;
poz. 191 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256
z 2004r; poz. 2572 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
     (Dz. U. Nr 98 z 2000r; 1071 ze zm.)

5. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listo-
pada 1989r. (Dz. Nr 120 z 1991r; poz. 526). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publiczne-
go przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r. ze zmianami) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz nie-
dostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 15718 z 2010r . ze zm.) 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologiczno pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z  7  maja 2013r. poz.
532). 

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzie-
lania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. Nr 3 z 2001r. poz. 28).

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003, poz. 69
ze zm.) 

11. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2012r. poz. 977 ze zm.) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania do użytku szkol-
nego podręczników (Dz. U. z 2014, poz.909). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form reali-
zacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć WF (Dz. U. Nr 136 z 2009r. poz. 1116). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
(Dz. U. z dnia 14 maja 2013r; poz. 560).

15. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolne-
go oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka 
(Dz. U. Nr 67; poz.756 ze zmianami)

16. Rozporządzenie  MEN z  dnia  29  sierpnia  2014 r.  w sprawie  sposobu prowadzenia
przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej  
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2014r, poz. 1170.). 

17. Art. 10 i 11 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013
r poz.594, z późniejszymi zmianami). 
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
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§ 1

1.    Szkoła nosi nazwę:
Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie, ul. św. Piotra 9a.

2. W skład Zespołu Szkół Integracyjnych w Chorzowie zwanego dalej Zespołem wchodzą:
  1) szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi,
  2)  gimnazjum integracyjne.
3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą pełne nazwy:
  1)  Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki.
  2)  Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie

Gimnazjum Integracyjne im. Karola Miarki.
4. Szkoła posługuje się następującymi pieczęciami i stemplami:
  1) pieczęć okrągła duża z wizerunkiem orła w koronie, z napisem 

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie,
  2) pieczęć okrągła duża z wizerunkiem orła w koronie, z napisem 

Gimnazjum Integracyjne im. Karola Miarki w Chorzowie,
  3)  pieczęć okrągła mała z wizerunkiem orła w koronie, z napisem 

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie,
  4)  pieczęć okrągła mała z wizerunkiem orła w koronie, z napisem 

Gimnazjum Integracyjne im. Karola Miarki w Chorzowie,
  5)  stemple podłużne z napisem:

Zespół Szkół Integracyjnych Szkoła Podstawowa nr 22 im. K. Miarki w Chorzowie,
Gimnazjum Integracyjne im. Karola Miarki ul. św. Piotra 9a 41-500 Chorzów.

5.    Zespół Szkół Integracyjnych posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
6. Inne informacje o szkole:
  1)  Na  podstawie  zarządzenia  nr  18  MEN  z  30  czerwca  1993  r.  w  sprawie  zasad  

i  warunków prowadzenia  działalności  innowacyjnej  i  eksperymentalnej  przez  szkoły  
i  placówki  (Dz.  Urz.  MEN  nr  6,  poz.  20)  oraz  decyzją  Kuratorium  Oświaty  
w Katowicach z dnia 8 września 1996 r. dotyczącej innowacji utworzono pierwszą klasę
integracyjną, która została zarejestrowana pod pozycją 62/96.

  2) Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/526/01 w Chorzowie z dnia 21 czerwca 2001r utworzono
Gimnazjum Integracyjne im. Karola Miarki.

  3) Decyzją  Prezydenta  Miasta nr  ED.  4424.  41-1.  2013  od  roku  szkolnego  2013/2014
w szkole  został  utworzony  oddział  specjalny  dla  uczniów  z  autyzmem  i  zespołem
Aspergera na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej.

§ 2

Rada Pedagogiczna jest jedna dla całego Zespołu Szkół Integracyjnych.

§ 3

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Chorzowie przy ul. św. Piotra 9a.
Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu.

§ 4
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Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Chorzów. Organ prowadzący zatwierdza arkusz
organizacyjny szkoły. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium
Oświaty w Katowicach.

§ 5

Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat, w gimnazjum trwa 3 lata.
Zespół prowadzi oddział klasy „zerowej”, do którego uczęszczają dzieci w 5 i 6 roku życia.

Rozdział II
Cele i zadania zespołu

§ 6

Szkoła  zapewnienia  uczniom  pełny  rozwój  umysłowy,  moralno-emocjonalny  i  fizyczny
zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich
godności osobistej, tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, wolności światopoglądowej 
i  wyznaniowej.  W realizacji  tego zadania szkoła  respektuje  zasady nauk pedagogicznych,
przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Deklaracji Praw Dziecka, oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 7

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, uwzględniające
program  wychowawczy  i  program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska:

  1)  umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  ukończenia  szkoły
podstawowej bądź gimnazjum;

  2) umożliwia absolwentom szkoły podstawowej dalsze kształcenie w gimnazjum;

  3)  umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa
gimnazjum i świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

  4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych  
w ustawie;

  5)  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb  i  możliwości  szkoły,
zwracając szczególną uwagę na integrowanie uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi;

  6) udziela pomocy pedagogicznej i psychologicznej;

  7) wyrównuje szanse edukacyjne;

  8) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

  9) umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania;
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  10) kształtuje aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu;

  11) upowszechnia wiedzę o społeczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 
zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

  12) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz do samodzielności
w życiu dorosłym;

  13) udziela pomocy w rozpoznawaniu własnych praw i obowiązków uczniów oraz ukazuje
praktyczne zastosowanie procedur demokratycznych w społeczności szkolnej.

2. Program  wychowawczy  i  program  profilaktyki  stanowią  odrębne  dokumenty  szkoły
uchwalone przez  Radę Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu
Uczniowskiego.

§ 8

1. Zespół Szkół Integracyjnych realizuje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i  wychowawcze
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (Karta Nauczyciela art.42 ust.2 lit.a i b).

2. Działalność edukacyjną Zespołu Szkół Integracyjnych określa szkolny zestaw programów
nauczania.

§ 9

Zespół  Szkół  Integracyjnych  rozwija  zainteresowania  uczniów  poprzez  udział  uczniów
w  kołach  zainteresowań  i  zespołach  artystycznych,  inspiruje  uczniów  do  udziału
w konkursach przedmiotowych.

§ 10

1. Zespół umożliwia  uczniom podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
  1) naukę w języku ojczystym,
  2) poznawanie historii i kultury narodu i regionu,
  3) zapewnienie uczniom nauki religii bądź etyki na terenie szkoły,
  4) uznanie praw rodziców do religijnego wychowania dzieci,
  5) zapewnienie tolerancji uczniom innych wyznań.

2. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji
regionalnej.

§ 11
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Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) zapewnienie możliwości korzystania z opieki Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;
2)  współpracę  ze  specjalistami  do  spraw  doradztwa  zawodowego  i  przeprowadzanie  na
terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „treningów zawodoznawczych” dla uczniów
klas trzecich gimnazjum przygotowujących ich do wyboru zawodu  i kierunku kształcenia;
3)  otaczanie  uczniów  dodatkową  opieką  na  terenie  szkoły  przez  pedagoga   szkolnego
i psychologa;
4)  prowadzenie  zajęć  dydaktyczno  –  wyrównawczych  po  zasięgnięciu  opinii  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i za pisemną zgodą rodziców;
5)  na  wniosek  rodziców  oraz  na  podstawie  orzeczenia  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej  dyrektor  szkoły organizuje nauczanie indywidualne  dla  dzieci  i  młodzieży,
których stan zdrowia uniemożliwia branie udziału w zajęciach edukacyjnych lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły;
6)  dla  dzieci  i  młodzieży  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  organizuje  się  kształcenie
i wychowanie,  które  stosownie  do  potrzeb  umożliwia  naukę  
w  dostępnym  dla  nich  zakresie,  usprawnianie  zaburzonych  funkcji,  rewalidację  oraz
specjalistyczną pomoc i opiekę.

§ 12

1. Zespół Szkół Integracyjnych realizuje zadania opiekuńcze:

  1) podczas zajęć obowiązkowych opiekę nad uczniem sprawują nauczyciele przedmiotu,  
a na zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący
zajęcia i współorganizatorzy;
  2) w trakcie zajęć poza terenem szkoły: wycieczek, biwaków, zawodów sportowych, ognisk,
wyjść  do  kina,  za  bezpieczeństwo  nad  uczniem  odpowiadają  nauczyciele  organizatorzy-
zajęcia te rozpoczynają się i kończą na terenie szkoły;
  3) poprzez zabezpieczenie pomocy lekarskiej w przypadku zasłabnięcia, nagłej choroby lub
wypadku ucznia w szkole;
  4) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych w przypadku jego zasłabnięcia, nagłej  choroby lub
wypadku następuje po powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych);
  5) dyżur nauczycielski w szkole rozpoczyna się 10 minut przed pierwszą lekcją i trwa do
zakończenia zajęć obowiązkowych w danym dniu;
  6) nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w czasie pełnienia dyżuru,
nauczyciele pełnią dyżury na boisku szkolnym i na każdej kondygnacji budynku, zgodnie  
z ustalonym regulaminem dyżurów nauczycieli i opracowanym przez dyrektora grafikiem.

2. Uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy szkoła zapewnia:

  1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 
  2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3) przestrzeganie przepisów bhp na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i przerwach,
  4) propagowanie kultury sanitarno – higienicznej,
  5) dbanie o należyte zabezpieczenie substancji chemicznych w pracowniach,
  6) zapoznanie uczniów z zasadami bhp i regulaminami pracowni,
  7) właściwe zabezpieczenie instalacji  i  urządzeń stanowiących wyposażenie szkoły oraz

zapoznanie nauczycieli z instrukcjami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
  8) zakaz opuszczania budynku szkolnego oraz otoczenia szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
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Rozdział III
Organy Szkoły

§ 13

Organami Zespołu są:

1. Dyrektor Zespołu.
2. Wicedyrektor Zespołu.
3. Rada Pedagogiczna.
4. Samorząd Uczniowski.
5. Rada Rodziców.

§ 14

Dyrektor Zespołu:

1. Dyrektor w szczególności:

  1)  kieruje  działalnością  dydaktyczno  –  wychowawczą  szkoły  oraz  reprezentuje  ją  
na zewnątrz;

  2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

  3)  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  i  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej  kompetencji stanowiących
oraz zarządzenia organów nadzorujących szkołę;

  5)  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa  oraz  zawiadamia  
o  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  organ  prowadzący  i  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny;

  6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez
Radę  Rodziców  oraz  Radę  Pedagogiczną  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe
wykorzystanie;

  7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

  8) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

  9) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku
szkolnego  po  zasięgnięciu  opinii  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  a  także  
w  uzasadnionych  przypadkach  może  zezwolić  na  spełnianie  obowiązku  szkolnego  poza
szkołą;

  10)  rozpatruje  wnioski  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  szkolnych  podręczników  
ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;

  11) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach udziału w zajęciach wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
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lub inną poradnię specjalistyczną oraz z innych zajęć edukacyjnych;

  12)  może  ustalić  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  
w wymiarze określonym w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców,  Samorządu  Szkolnego,  biorąc  pod  uwagę  warunki  lokalowe  i  możliwości
organizacyjne szkoły;

  13) podejmuje decyzję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych, o których mowa powyżej  
ze względu na:

a. sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c. święta religijne nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach
o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych,

d.  inne  dni,  jeżeli   jest  to  uzasadnione  organizacją  pracy  szkoły  lub  potrzebami
społeczności lokalnej;

  14)  informuje  do  dnia  30  września  nauczycieli,  uczniów  i  ich  rodziców  (opiekunów
prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach  wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;

  15)  może  ustalić  w  szczególnych  przypadkach  inne  dni  wolne,  które  podlegają
odpracowaniu w wolne soboty;

  16) zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w dniach wolnych, o których mowa powyżej;

  17) może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli:

a. temperatura wewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi
-15 C lub jest niższa,

b. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski
żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia terrorystyczne i inne;

  18) wyznacza termin odpracowania dni, o których mowa powyżej, po ustaniu wymienionych
utrudnień i zagrożeń.

2. Dyrektor  jest  pracodawcą  dla  zatrudnionych  w  szkole  nauczycieli  i  pracowników
niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

  2) ustalania regulaminu pracy;

  3) gospodarowania funduszem socjalnym;

  4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

  5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

  6) w sprawach odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych
pracowników szkoły;
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  7) przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;

8)  powoływania  i  odwoływania  osób  na  stanowisko  wicedyrektora  i  inne  stanowiska
kierownicze po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, informując organ prowadzący szkołę.

3. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

  1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną;

  2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje jej zebrania;

  3) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

4. Dyrektor Zespołu odpowiada za: 

  1) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;

  2) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;

  3) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących
w obwodzie szkoły;

  4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych
poza  nią,  kontrolę  zapewniania  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  korzystania
z obiektów  należących  do  szkoły  lub  placówki,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych
warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

  5)  zgodne  z  przepisami  prowadzenie  dokumentacji  pracowniczej  i  uczniowskiej,
bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

  6) uchylono;

  7) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego programu lub
toku  nauki  uczniom,  którzy  posiadają  orzeczenie o  potrzebie  takiego  nauczania  oraz
wyznaczanie nauczyciela opiekuna;

  8)  podejmowanie  działań  organizacyjnych  umożliwiających  obrót  używanymi
podręcznikami na terenie szkoły;

  9)  stwarzanie  warunków do  działania  w  szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych
organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej placówki;

  10)  przyjmowanie  wniosków  i  badanie  skarg  dotyczących  nauczycieli  i  pracowników
niepedagogicznych;

  11) rozpatrywanie skarg i wniosków według przyjętych procedur;

  12) organizację pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

  13)  pisemne  poinformowanie  rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych o formach pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym
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niezwłocznie po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący;

14) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni Wicedyrektor lub upoważniony
pisemnie przez niego członek Rady Pedagogicznej.

6. Obowiązki dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego:

  1)  opracowuje  na  każdy  rok  szkolny  plan  nadzoru  pedagogicznego,  który  przedstawia
Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego;

  2)  zawiera w planie nadzoru pedagogicznego w szczególności:
a. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,
b. tematykę  i  terminy  przeprowadzania  kontroli  przestrzegania  przez  nauczycieli

przepisów  prawa  dotyczących  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

c. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli;

  3) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy szkoły;

  4) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

  5) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a. organizowanie szkoleń i narad,
b. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c. obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
d. przedstawianie  im  wniosków  wynikających  ze  sprawowanego  nadzoru

pedagogicznego;

  6) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

  7)  nadzoruje procedurę awansu zawodowego,  opiniuje  dorobek zawodowy nauczyciela  
i stopień realizacji planu rozwoju zawodowego;

  8) wyznacza nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu.

§ 15

Wicedyrektor Zespołu:

1. zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności;
2. organizuje opracowanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
tygodniowego  rozkładu  zajęć  szkoły,  kalendarza  szkolnego,  zastępstw  za  nieobecnych
nauczycieli;
3. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów;
4.  jest  odpowiedzialny  za  kontrolę  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  za  kontrolę  dokumentacji
pracowników pedagogicznych;
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5. współpracuje ze służbą zdrowia;
6.  prowadzi  czynności  związane  z  nadzorem  pedagogicznym  oraz  doskonaleniem
zawodowym nauczycieli;
7.  decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego i wychowawczo–opiekuńczego
szkoły;
8. odpowiada za bezpieczeństwo osób i za wyposażenie materialne szkoły podczas spełniania
bieżącego nadzoru nad szkołą;
9. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły;
10. ma prawo do przydzielania zadań i wydawania poleceń służbowych;
11.  odpowiada  przed  dyrektorem  szkoły  w  ramach  prowadzonych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych, jak każdy nauczyciel.

§ 16

Rada Pedagogiczna:

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych działań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady wchodzą: Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4.  Zebrania  Rady  organizowane  są  z  inicjatywy  Dyrektora  szkoły,  na  wniosek  organu
sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  organu  prowadzącego  szkołę  lub  co  najmniej  1/3
członków Rady Pedagogicznej.

5. W pracach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele Samorządu Szkolnego 
w określonych sytuacjach.

6. W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli członkowie Rady Pedagogicznej
biorą udział w szkoleniach.

7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

  1) posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane; 

  2) rada ustala regulamin swojej działalności;

  3) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 jej członków;

  4) Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne członków Rady;

  5) członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach,  które  mogłyby  naruszać  dobro  osobiste  uczniów,  ich  rodziców,  a  także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1) zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

  4)  wyrażanie  zgody  na  egzaminy  klasyfikacyjne  w  przypadku  nieobecności
nieusprawiedliwionych  i  poprawkowe  dla  uczniów,  którzy  otrzymali  dwie  oceny
niedostateczne;

  5) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

  6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7)  ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym
sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

  1)  organizację  pracy  szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  
i pozalekcyjnych;

  2) projekt planu finansowego;

  3) szkolny zestaw programów nauczania;

  4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;

  6)  propozycje  dyrektora  dotyczące  realizacji  dwóch  godzin  obowiązkowych  zajęć
wychowania  fizycznego  w  klasach  IV  –  VI  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  
(Dz. U. nr 136, poz. 1116).

10.  Wybrani  członkowie  Rady  przygotowują  projekt  Statutu  szkoły  albo  jego  zmian  
i przedstawiają go do uchwalenia na posiedzeniu Rady.

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

  1) opiniuje przedłużenie kadencji dyrektora;

  2) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

  3) opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił;

  4) opiniuje powierzenie bądź odwołanie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego w szkole.

§ 17

Samorząd Uczniowski

1. Uczniowie maja prawo do wybrania Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
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3. Zasady wybierania i  działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół  uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym.  Organy  Samorządu  są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny  
ze Statutem szkoły.

4. Samorząd przygotowuje plan pracy oraz sprawozdanie z własnej działalności.

5. Samorząd  może  przedstawić  Dyrektorowi  wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach
szkolnych, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1) prawo do zapoznawania się ze stawianymi wymaganiami edukacyjnymi;

  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

  3)  prawo organizacji  życia  szkolnego  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji
między  wysiłkiem  szkolnym,  a  możliwością  rozwijania  i  zaspakajania  własnych
zainteresowań; 

  4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

  5)  prawo  działalności  kulturalnej,  sportowej,  oświatowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 

  6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

  7)  prawo  do  wyrażania  opinii  w  sprawie  programów  wychowawczego  i  profilaktyki
opracowanych przez Radę Rodziców.

6. Dyrektor  szkoły  decyduje  w sprawach  zgłoszonych  przez  Samorząd,  o  ile  nie  zostały
rozstrzygnięte w porozumieniu z opiekunem samorządu.

7. Samorząd opiniuje decyzję Dyrektora w sprawie przeniesienia ucznia do innej placówki.

§ 18

Rada Rodziców:

1. Rada  Rodziców  składa  się  z  przedstawicieli  rad  oddziałowych  wybranych  w  tajnych
wyborach podczas zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  
ze statutem szkoły.

4. Rada  Rodziców  uczestniczy  w  rozwiązywaniu  spraw  wewnętrznych  szkoły,  
a w szczególności: 

  1)   bierze  udział  w projektowaniu  i  dokonywaniu  zmian  w statucie;  swoje  propozycje
przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia;

  2) opiniuje plan pracy szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych, projekt
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planu finansowego składanego przez Dyrektora oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

  3)  uchwala  w porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  program wychowawczy szkoły  oraz
program profilaktyki;

  4)  występuje do Dyrektora i  innych organów szkoły,  organu prowadzącego szkołę oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły; 

  5) może brać udział w zebraniach zespołu wychowawczego;

  6) opiniuje propozycje Dyrektora dotyczące realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programu  wychowawczego  szkoły  lub
programu  profilaktyki,  program  ten  ustala  dyrektor  szkoły  w  uzgodnieniu  z  organem
sprawującym nadzór pedagogiczny;  program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje  
do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Dyrektor  zawiesza  wykonanie  uchwały  Rady,  jeżeli  jest  ona  sprzeczna  z  prawem lub
ważnym interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób
postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały; w przypadku braku porozumienia,  
o  którym  mowa,  dyrektor  szkoły  przekazuje  sprawę  do  rozstrzygnięcia  organowi
prowadzącemu.

Rozdział IV
Zasady współdziałania organów szkoły

§ 19

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

1. Organy szkoły są organami autonomicznymi.

2. Działalność organów szkoły łączy wspólnota celów i zadań. Są nimi działania zmierzające
do tworzenia  warunków,  w których  szkoła  będzie  mogła  realizować  funkcje  kształcenia  
i opieki.

3. Zasady współpracy organów zespołu gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego
działania  i  podejmowania  decyzji  w  granicach  swoich  kompetencji  i  posiadanych
regulaminów  tak,  by  możliwym  było  poszukiwanie  wspólnych  rozwiązań  trudnych
problemów i sytuacji.

4. Zasady  współpracy  umożliwiają  rozwiązywanie  sporów  wewnątrz  szkoły  poprzez:
negocjacje, dialog, mediacje, promowanie właściwej komunikacji społecznej, przestrzeganie
zawartych kontraktów społecznych miedzy organami.

5. Sytuacje  konfliktowe  winny  być  rozpatrywane  najpierw wewnątrz  szkoły,  w  oparciu  
o własne kompetencje i możliwości organów szkoły.

6. Wymiana informacji pomiędzy organami zespołu odbywa się przez:
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  1) zarządzenia dyrektora,

  2) komunikaty na tablicy ogłoszeń,

  3) korespondencję wewnętrzną (Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców),

  4) na posiedzeniach  rady pedagogicznej.

§ 20

Regulaminy określające działalność organów Zespołu jak też wynikające z celów i zadań nie
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi
do ustawy o systemie oświaty.

Rozdział V
Organizacja pracy szkoły

§ 21

1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym
określa  arkusz  organizacji  Zespołu  Szkół  Integracyjnych  opracowany  przez  dyrektora
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania,  do 30 kwietnia.  Arkusz organizacyjny zatwierdza organ
prowadzący do 30 maja każdego roku .

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie  
z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych,
ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
zespół. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły,  
z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i  higieny pracy,  ustala  tygodniowy rozkład
zajęć  określający organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Ramowy  plan  nauczania  określa  tygodniowy  obowiązujący  wymiar  godzin  zajęć
edukacyjnych, w tym godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły dla poszczególnych etapów
edukacyjnych,  a  także  wymiar  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  w  przypadku  uczniów
niepełnosprawnych na poszczególnych etapach nauki.

5. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w klasach I - III szkoły podstawowej prowadzone
jest nauczanie zintegrowane. 

6. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego
obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

7. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

8. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych,  przerw
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świątecznych,  ferii  zimowych  i  letnich  określają  przepisy  w  sprawie  organizacji  roku
szkolnego.

§ 22

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

1.  Zespół  jest  placówką  oświatowo  –  wychowawczą  kształcącą  uczniów  w  oddziałach
„zerowych”, od klasy I do VI szkoły podstawowej oraz od klasy I do III gimnazjum.

2. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie od 5 do 18 roku życia, nie później niż do 21 roku
życia.

3.  Kształcenie  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym w oddziałach integracyjnych może być prowadzone do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1) 18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej; 
2) 21. rok życia – w przypadku gimnazjum.

4. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  1) z urzędu – zamieszkałe w rejonie szkoły,
  2) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałe poza rejonem, jeśli  są wolne
miejsca.

5. Do wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub oddziału przedszkolnego należy dołączyć
oświadczenie potwierdzające spełnianie odpowiednich kryteriów ustawowych.

6. Do klasy pierwszej integracyjnej dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie
orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1)  Rodzice/opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  złożyć  wraz  z  wnioskiem o przyjęcie  do
szkoły,  kopię  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  
na niepełnosprawność.
2) Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału
integracyjnego podejmuje dyrektor Zespołu.

7.  Do  klasy  „zerowej”  przyjmowane  są  dzieci,  które  w  danym  roku  kalendarzowym
ukończyły 5 lat.

8.  Przydział  dzieci  do  konkretnych  oddziałów  przedszkolnych  i  szkolnych  następuje  
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po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

9.  Do klasy  pierwszej,  sześcioletniej  szkoły  podstawowej,  przyjmowane są  dzieci,  które  
w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. 

1) Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych naukę w szkole podstawowej może
także  rozpocząć  dziecko,  które  w  danym  roku  szkolnym  kończy  5  lat,  jeżeli
wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.

2) Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły  podstawowej podejmuje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3) W  przypadkach  uzasadnionych  ważnymi  przyczynami,  rozpoczęcie  spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o 1 rok.

4) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5) Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły. Przez niespełnianie
obowiązku szkolnego należy rozumieć 50% nieusprawiedliwionych nieobecności
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w okresie miesiąca.

6) Na  wniosek  rodziców/prawnych  opiekunów  dziecka  złożony  do  30  września
każdego roku, dyrektor może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza
szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia  szkoły  podstawowej  na  podstawie  egzaminu  klasyfikacyjnego
przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę
spełniania obowiązku szkolnego.

10.  Szkoła  prowadzi  ewidencję  uczniów  ze  swojego  obwodu  oraz  uczniów  przyjętych  
z innych obwodów. 

11. Szczegółowe zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego, wzór Zgłoszenia dziecka  
do szkoły, Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu i Oświadczenia o spełnianiu kryteriów
zawiera Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Integracyjnych.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

12. Postanowienia ogólne:

1)  Gimnazjum Integracyjne jest szkołą bez rejonową.

2)  Pierwszeństwo  w naborze  do  gimnazjum mają  uczniowie  niepełnosprawni  z  klas
integracyjnych  naszej  szkoły  podstawowej,  natomiast  pozostali  przyjmowani  są
według ustalonych kryteriów.

3) Do klas integracyjnych przyjmowani są: 

a. uczniowie posiadający  orzeczenie  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego (3-5  uczniów w oddziale  liczącym nie
więcej niż 20 uczniów).

 W  pierwszej  kolejności  przyjmowani  są  kandydaci  z  następującymi
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niepełnosprawnościami:
– niepełnosprawność ruchowa,
– niedosłuch,
– niedowidzenie,
– zespół Aspergera.

 W  drugiej  kolejności  rozpatrywane  są  wnioski  kandydatów  posiadających  orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.

b. uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (15-
17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów).

 W  przypadku  większej  ilości  kandydatów  niż  liczba  miejsc,  o  przyjęciu  
do szkoły decydować będą następujące kryteria:

– liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie kompetencji (maks. 40 punktów),
– średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 6 punktów),
– ocena zachowania – odpowiednio: wzorowe – 6 pkt., bardzo dobre – 5 punktów, dobre –
4 punkty,
– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

c. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej  olimpiady przedmiotowej oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
są przyjmowani w pierwszej kolejności.

13. Postępowanie rekrutacyjne:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata do
gimnazjum.  Postępowanie  to  może  być  prowadzone  z  wykorzystaniem
systemów elektronicznych.

2. Wnioski o przyjęcie do gimnazjum przyjmuje dyrektor szkoły.

3.  Wniosek zawiera dane, które określa ustawa:

1) imię,  nazwisko,  datę  urodzenia  oraz  numer  PESEL kandydata,  a  w  przypadku  braku
numeru  PESEL  –  serię  i  numer  paszportu  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego
tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie  kolejności  wybranych  gimnazjów  w  porządku  od  najbardziej  do  najmniej
preferowanych.

4. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum może być złożony do nie więcej niż trzech
wybranych  szkół,  chyba  że  organ  prowadzący  dopuści  możliwość  składania
wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. 
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14. Zadania komisji rekrutacyjnej:

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego.

2)  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych,

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
d. komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty,
e. do  publicznej  wiadomości  podaje  się wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  w  postaci

imiennych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz informację  
o liczbie wolnych miejsc,

f.  listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 
w  siedzibie  szkoły;  listy  zawierają  imiona  i  nazwiska  kandydatów  uszeregowane  
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

g. dzień  podania  do  publicznej  wiadomości  listy,  jest  określany  w  formie  adnotacji
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

15. Procedura odwoławcza:

1) W terminie  7 dni  od dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z  wnioskiem o  uzasadnienie.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał
kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

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

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu  administracyjnego.

16. Postępowanie uzupełniające:

1)  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2)  Postępowanie  uzupełniające  powinno zakończyć się  do  końca  sierpnia  roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
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17. Dokumenty wymagane od przyjętych kandydatów:

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2) Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

3) Karta zdrowia.

4) Jedno zdjęcie.

§ 23

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział  złożony  z  uczniów,  którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych,  określonych  planem  nauczania  zgodnym  z  odpowiednim  ramowym
planem  nauczania  i  programem  wybranym  z  zestawu  programów  do  danej  klasy,
dopuszczonym do użytku szkolnego w szkolnym zestawie programów nauczania.

2. W oddziałach integracyjnych liczba uczniów nie może przekroczyć 20 osób, w tym od
3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Oddział specjalny liczy 2 – 4 uczniów. Przy oddziale tym tworzy się stanowisko pomocy
nauczyciela. 

4. Corocznie ustala się podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych
warunków  pracy  i  bezpieczeństwa.  Oddział  należy  dzielić  na  grupy  na  zajęciach  
z języków obcych, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, gdy liczba uczniów
przekracza 24 osoby.  W oddziałach integracyjnych dopuszcza się  podział  na grupy na
wymienionych zajęciach (grupa powinna liczyć nie mniej niż pięciu uczniów).

5. Od klasy czwartej  szkoły podstawowej wprowadza się podział  na poziomy językowe  
ze względu na poziom zaawansowania.

§ 24

1. Zespół realizuje programy w oparciu o podstawy programowe zatwierdzone przez MEN 
i ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również programy
autorskie.

2. Uczniowie  posiadający  orzeczenie  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  o  potrzebie
kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną mogą realizować
program nauczania danego przedmiotu korzystając z podręczników przeznaczonych dla
szkoły specjalnej po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów).

3. Szkolny  zestaw  programów  nauczania  oraz  szkolny  zestaw  podręczników  stanowią
osobne dokumenty. 

1)  Nauczyciel  wybiera  program  nauczania  oraz  podręcznik  spośród  programów  
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia je na  posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
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2) Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz
podręczników ustala,  w drodze  uchwały,  szkolny zestaw programów nauczania  i  szkolny
zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika
również:

a. przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów;

b. wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka
lat.

3) Dyrektor  szkoły podaje do publicznej wiadomości  do dnia  15 czerwca szkolny zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

4) Szkolny zestaw programów nauczania zostaje  zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  
na dany etap edukacyjny.

§ 25

1.  Podstawową formą pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być
prowadzone  poza  systemem  klasowo  –  lekcyjnym  w  grupach  oddziałowych,
międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

3.  Uwzględniając  potrzeby  rozwojowe uczniów,  ich  zainteresowania  oraz  wyrównywanie
szans i wspieranie ich możliwości rozwojowych organizuje się różne typy zajęć.

1) Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, przedmiotowe, koła zainteresowań i inne zajęcia
nadobowiązkowe,  które  mogą  być  prowadzone  w  zespołach  międzyoddziałowych  
i międzyklasowych.

2) Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  organizuje  się  dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych
oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

3) Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów  mających  trudności  
w  nauce,  w  szczególności  w  spełnianiu  wymagań  edukacyjnych  wynikających  
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

4) Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizuje  się  dla  uczniów  z  zaburzeniami  
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

5) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

6) Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (w tym zajęcia  
o charakterze resocjalizacyjnym, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym) organizuje
się  dla  uczniów  niepełnosprawnych,  dla  uczniów  niedostosowanych  społecznie,  dla
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4. Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz  planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum
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w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych
metod  pracy.  Zajęcia  prowadzą  nauczyciele,  wychowawcy  grup  wychowawczych  
i specjaliści.

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych uwzględnia się również: 

 naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych
alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego,

 naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku
ucznia niesłyszącego lub z afazją,

 zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  
w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

§ 26

ZAJĘCIA Z RELIGII

 1. Religia  jest  prowadzona  dla  uczniów,  których  rodzice  sobie  tego  życzą.  Deklaracja
udziału w zajęciach może być cofnięta.

 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

 3. Nauczyciela  religii  zatrudnia  Dyrektor  szkoły  na  podstawie  imiennego,  pisemnego
skierowania  wydanego w przypadku Kościoła  Katolickiego  przez  właściwego  biskupa
diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

 4. Nauczyciel  religii  wchodzi  w  skład  Rady  Pedagogicznej,  nie  przyjmuje  jednak
obowiązków wychowawcy klasy.

 5. Ocena z religii  umieszczana jest  na świadectwie szkolnym i jest  wliczana do średniej
ocen.

 6. Uczniowie  nie  korzystający  z  lekcji  religii  objęci  są  zajęciami  opiekuńczo-
wychowawczymi lub zajęciami z etyki.

§ 27

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) pomieszczenia dydaktyczne;

2) gabinet pielęgniarki szkolnej;

3) bibliotekę szkolną;

4) stołówkę szkolną;

5) świetlicę;

6) aulę szkolną;

7) salę gimnastyczną wraz z zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
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8) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

§ 28

Szkoła  zapewnia  uczniom  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą  fizyczną,  bądź
psychiczną,  uzależnieniami,  demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej,
poprzez:

1. opiekę wychowawczą podczas lekcji; 

2. dyżury  nauczycieli  przed  lekcjami  i  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  zgodnie  
z harmonogramem dyżurów;

3. opiekę pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i higienistki;

4. opiekę świetlicy szkolnej;

5. udział w realizacji Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego;

6. kontrolę i analizę nieobecności;

7. współpracę  z  Policją,  kuratorami  zawodowymi  i  społecznymi,  z  Sądem  Rodzinnym,
pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej;

8. konsultacje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 29

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,
szkoła udziela wsparcia poprzez:

1. pomoc psychologa, pedagoga i logopedy na terenie szkoły;

2. udział w zajęciach rewalidacyjnych;

3. zapewnienie pobytu i opieki w świetlicy szkolnej;

4. zapewnienie dożywiania w formie obiadów i śniadań (w okresie od listopada do  marca)
przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

5. propagowanie  zdrowych nawyków żywieniowych  poprzez  przystąpienie  do  programu
„Mleko w szkole” koordynowanego przez Agencję Rynku Rolnego i dotowanego przez
Unię Europejską;

6. współdziałanie  z  policją,  kuratorami  zawodowymi  i  społecznymi  oraz  z  Sądem
Rodzinnym w Chorzowie;

7. W szczególnych wypadkach możliwe jest także:

1)  organizowanie wypoczynku zimowego i letniego w formie półkolonii;

2) zorganizowanie pomocy rzeczowej w ramach akcji charytatywnej.
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§ 30

ŚWIELICA

1. W szkole organizowana jest świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać na
terenie  placówki  ze  względu  na  czas  pracy  ich  rodziców/prawnych  opiekunów  lub
organizację dojazdu do szkoły. 

2. Świetlica działa według regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

3. Szczegółowe cele i zadania świetlicy zawiera regulamin i plan pracy. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza 
liczy 25 uczniów. 

5. Organizacja świetlicy szkolnej i zadań wychowawcy świetlicy. 

  1)Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy wraz z wychowawcami świetlicy, odpowiadają
oni za jej efekty.

  2) Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.

  3) W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

  4) Nadzór pedagogiczny na świetlicą prowadzi dyrektor lub wicedyrektor.

  5) Wychowawca świetlicy odpowiada za:

a. całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczej w świetlicy;

b. wyposażenie świetlicy;

c. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;

d. prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi;

e. wystrój świetlicy;

f. współpracę z nauczycielami i wychowawcami w celu udzielania właściwej pomocy 
uczniom;

g. współpracę z rodzicami.

§ 31

STOŁÓWKA

Organizacja stołówki szkolnej.

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów statutowych szkoły szkoła organizuje
stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne lub refundowane przez OPS.
3. Warunki  korzystania  ze  stołówki  szkolnej,  w  tym  wysokość  opłat  za  posiłki,  ustala

organ prowadzący szkołę.
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4. Do opłat wniesionych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie
wlicza się wynagrodzeń pracowników i  kosztów utrzymania stołówki.

§ 32

BIBLIOTEKA

Organizacja biblioteki szkolnej i zadań nauczyciela bibliotekarza.

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  
i  zainteresowań  uczniów,  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  szkoły,  doskonalenia
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) korzystanie z internetowego centrum informacji multimedialnej;

4) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.

4. Godziny  pracy  biblioteki  powinny  umożliwiać  dostęp  do  jej  zbiorów  podczas  zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza  należy:

1) rozbudzanie  i  rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych  uczniów,  kształtowanie  
i pogłębianie ich kultury literackiej poprzez indywidualne rozmowy, udzielanie porad,
doradztwo  w  sprawach  czytelnictwa  –  doboru  lektury,  propagowanie  nowości
wydawniczych i bibliotecznych;

2) wdrażanie  uczniów  do  korzystania  z  różnych  źródeł  informacji  poprzez
przeprowadzenie lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej;

3) pomaganie  uczniom  w  uczeniu  się  i  samokształceniu  poprzez  ukierunkowanie
samodzielnej pracy w czytelni oraz pomoc w doborze literatury popularnonaukowej;

4) współpraca  z  nauczycielami  poprzez  udzielanie  im  pomocy  w  doskonaleniu
zawodowym i  dokształcaniu  się,  popularyzowanie  wśród  grona  pozycji   z  zakresu
oświaty  i  wychowania,  dydaktyki  i  metodyki  danego przedmiotu,  prenumerowanie  
i  przekazywanie  im  czasopism  metodycznych,  informowanie  wychowawców  
o czytelnictwie uczniów;

5) współpraca z wydawnictwami i innymi bibliotekami;
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6) troska o stan merytoryczny i techniczny księgozbioru, wyrażająca się w gromadzeniu,
ewidencji, opracowaniu, konserwacji i selekcji zbiorów;

7) prowadzenie  sprawozdawczości  bibliotecznej:  dziennej  i  okresowej,  statystyki
wypożyczeń oraz dokumentacji udzielonych porad;

8) kontrola zbiorów bibliotecznych – skontrum;

9) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;

10) troska o estetykę pomieszczeń biblioteki;

11) organizowanie  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową  
i społeczną.

§ 33

Szkoła  umożliwia  studentom  odbycie  praktyki  w  placówce,  po  otrzymaniu  skierowania  
z uczelni wyższej, na której studiuje praktykant.

§ 34

Zespół Szkół Integracyjnych może być organizatorem śródrocznych wyjazdów uczniów na
tzw. „Zielone Szkoły".

§ 35

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Rozdział VI
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 36

1. W  Zespole  Szkół  Integracyjnych  zatrudnia  się  nauczycieli,  pedagoga,  psychologa,
logopedów, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi, kucharki.

2. Nauczyciele  powinni  posiadać  dodatkowe  przygotowanie  specjalistyczne  do  pracy  
w oddziałach integracyjnych.

3. W Gimnazjum Integracyjnym oraz w oddziałach integracyjnych szkoły podstawowej na
części  zajęć  zatrudnia  się  dodatkowo  nauczycieli  wspomagających  oraz  nauczycieli
specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

4. W uzasadnionych przypadkach szkoła może zatrudnić pomoc nauczyciela.
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§ 37

Pracownicy niepedagogiczni.

1. Pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych
przepisów prawa pracy Dyrektor szkoły.

2. Zasady wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zakresy obowiązków tych pracowników, a  także ich odpowiedzialność ustala  Dyrektor
zespołu na podstawie odrębnych przepisów i podaje do wiadomości na piśmie.

§ 38

Nauczyciele.

1. Nauczycieli  zatrudnia  i  zwalnia  z  zachowaniem  przepisów  ogólnych  prawa  pracy  –
dyrektor szkoły.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

3. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników
szczegółowo ustala regulamin pracy.

4. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej tworzą zespoły:

  1) przedmiotowe,
  2) do spraw integracji,
  3) opiekuńczo – wychowawczy,
  4) klasowe.

5. Do obowiązków nauczycieli  wchodzących  w skład  zespołów przedmiotowych  należy  
w szczególności:

  1)  dbałość  o  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  w  czasie  ich  przebywania  na
zajęciach  szkolnych  określonych  tygodniowym  podziałem  godzin  oraz  planem  zajęć
dodatkowych  takich,  jak  wycieczki,  spotkania,  zajęcia  pozalekcyjne  i  inne  organizowane
doraźnie we współpracy z wychowawcą;

  2) wybór i rzetelne realizowanie programu nauczania, zgodnie z podstawą programową  
i przygotowanym rozkładem materiału programowego;

  3) wybór odpowiednich podręczników umożliwiających realizację programu;

  4) przestrzeganie zasad oceniania przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz
opracowanie kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów;
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  5) przestrzeganie zapisów Statutu;

  6)  zapoznanie  uczniów  i  ich  rodziców  na  początku  roku  szkolnego  z  wymaganiami
programowymi oraz z wewnętrznym systemem oceniania;

  7) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

  8) poznanie osobowości ucznia, oraz jego środowiska;

  9) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

  10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń szkolnych oraz działanie 
w kierunku dalszego rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych;

  11) systematyczne informowanie rodziców dziecka o postępach w nauce poprzez wpis ocen
do zeszytu przedmiotowego;

  12) udział w spotkaniach z rodzicami w ramach konsultacji i zebrań oraz prelekcji;

  13) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, poprzez staranne wpisy tematów
zajęć edukacyjnych, ocen cząstkowych, sprawdzanie na każdej jednostce lekcyjnej obecności
uczniów;

  14)  stała  troska o  warsztat  pracy,  wzbogacanie  wyposażenia  pracowni  o  nowe pomoce
dydaktyczne, dbałość o nie;

  15) pełnienie dyżurów nauczycielskich według ustalonego harmonogramu;

 16) współdziałanie nauczyciela prowadzącego z nauczycielem wspomagającym w klasach
integracyjnych;

  17)  korzystanie  w  swej  pracy  z  pomocy  merytorycznej  i  metodycznej  ze  strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych, dyrekcji szkoły  
i Rady Pedagogicznej;

  18) przestrzeganie procedury awansu zawodowego;
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  19) opiniowanie przygotowanych w zespole autorskim programów nauczania,

  20) zapoznanie się z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącymi pracy
z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie.

 6. Do zadań nauczycieli wchodzących w skład zespołu opiekuńczo-wychowawczego należy:

  1) sprawowanie opieki wychowawczej, dostosowanej do wieku uczniów, ich potrzeb oraz
warunków środowiskowych szkoły;

  2) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia
się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

  3) analizowanie frekwencji poszczególnych oddziałów i przyczyn absencji uczniów;

  4)  opracowywanie  planu  działań  naprawczych  i  profilaktycznych  wobec  sytuacji
niepokojących wychowawczo i patologicznych;

  5) powoływanie Komisji  Wychowawczych w celu rozwiązywania szkolnych problemów
uczniów  w  obecności  rodzica  (prawnego  opiekuna),  pedagoga  i  psychologa  szkolnego,
dyrektora i wychowawcy;

  6) uczestniczenie pedagoga szkolnego w rozprawach sądowych;

  7) czuwanie nad wspomaganiem przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

  8)  inspirowanie  i  wspomaganie  działań  zespołowych  uczniów  opartych  na  zasadach
współpracy i wzajemnej pomocy;

  9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie, pomiędzy
uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

  10) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców.

7. Do zadań nauczycieli wchodzących w skład zespołu do spraw integracji należy:

  1) stymulowanie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
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  2)  dostosowywanie wymagań programowych, metod i  form pracy, kryteriów oceniania  
do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych  zgodnie  z  orzeczeniem lub  opinią  wydaną  przez  Poradnię  Psychologiczno-
Pedagogiczną;

  3)  opracowanie  (po  dokonaniu  wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania  ucznia
posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego)  indywidualnego  programu
edukacyjno–terapeutycznego (IPET’u) w terminie:

 do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku
szkolnego naukę w szkole,

 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 30  dni  przed  upływem  okresu,  na  jaki  został  opracowany  poprzedni   IPET,  

w przypadku gdy uczeń kontynuuje naukę w danej szkole;

4) dokonanie (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu  funkcjonowania  ucznia,  uwzględniając  ocenę  efektywności  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej  udzielanej  uczniowi,  oraz,  w  miarę  potrzeb,  dokonanie
modyfikacji IPET’u;

  5) przygotowywanie środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania uczniów 
z trudnościami i niepowodzeniami w nauce;

  6) kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i wzajemnego szacunku wśród uczniów;

  7) tworzenie właściwego klimatu pracy i współdziałania rodzica, nauczyciela i ucznia.

8. Do zadań nauczycieli wchodzących w skład zespołu klasowego należy:

1) integrowanie treści międzyprzedmiotowych, 
2) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału, 
3)  ustalanie  i  realizacja  doraźnych  zabiegów  wychowawczych  w  odniesieniu  do  zespołu
klasowego oraz pojedynczych uczniów, 
4)  ustalanie  dla  całego  zespołu  uczniowskiego  i  poszczególnych  uczniów  zadań
dostosowanych do zainteresowań i zdolności, 
5) organizowanie międzyprzedmiotowych konkursów wiedzy, 
6) analizowanie osiągnięć uczniów. 

Na posiedzenia zespołu mogą być zapraszane inne osoby (inni  pracownicy szkoły,
nauczyciele, dyrektor szkoły, rodzice), jeżeli tematyka spotkania wymaga takiego udziału.

9. Dyrektor  Szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu
spośród nauczycieli uczących w tym oddziale.

  1) Wychowawca klasy opiekuje się oddziałem w miarę możliwości w ciągu całego etapu
edukacyjnego. 

  2) Zadania, obowiązki i prawa wychowawcy:
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a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c.  podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

d. na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o zasadach oceniania zachowania;

e. otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

f. planowanie i organizacja wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego integrujące zespół uczniowski;

g. prowadzenie dokumentacji klasowej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa
szkolne i plan pracy wychowawcy klasowego);

h.  ustalenie  treści  i  formy  zajęć  tematycznych na  godzinach  do  dyspozycji
wychowawcy;

i.  uwzględnianie  w  tematyce  godzin  wychowawczych  problematyki  prorodzinnej  
i prozdrowotnej zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i programem wychowawczym;

j. ustalanie oceny z zachowania zgodnie z przyjętym w szkole trybem oceniania;

k.  współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  klasie,  uzgadnianie  z  nimi  
i  koordynacja  ich  działań  wychowawczych  wobec  ogółu  uczniów,  a  także,  wobec  tych,
którym  potrzebna  jest  indywidualna  opieka  (dotyczy  to  zarówno  uczniów  szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

l.  współpraca  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami  świadczącymi
kwalifikowaną  pomoc  w  rozpoznaniu  potrzeb  i  trudności  (także  zdrowotnych)  oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

m. utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia w celu: poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych; współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywanie pomocy w ich
działaniach  wychowawczych  wobec  dziecka  i  otrzymanie  od  nich  pomocy  w  swoich
działaniach,  czuwanie  nad  realizacją  obowiązku  szkolnego,  informowanie  o  postępach  
w nauce i zagrożeniu promocji, włączanie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

  3) Wychowawca ma prawo do:

a. współdecydowania  z  samorządem  klasowym  i  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)
ucznia o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych na dany rok szkolny
lub na dłuższe okresy;

b. uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej,  metodycznej  i  psychologiczno  –
pedagogicznej  w  podejmowanych  działaniach  edukacyjnych  od  dyrekcji  szkoły,
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psychologa i pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespołów
wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

  4) Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum powinni:

a. zapoznać  się  z  ocenami  uzyskanymi  przez  uczniów  w  szkołach  podstawowych,
wynikami sprawdzianów kompetencyjnych, kartami zdrowia;

b. wspólnie z uczniami i ich rodzicami opracować zarys planu wychowawczego na okres
trzech lat;

c. ułatwić  nowo  przyjętym  uczniom  adaptację  w  nowej  szkole  poprzez  organizację
spotkań integrujących w formie np. imprez klasowych, zajęć adaptacyjnych z udziałem
psychologa, organizację wycieczek;

d. zapoznać uczniów z obowiązującym prawem szkolnym.

§ 39

1. Szkoła  dla  efektywnej  realizacji  zadań  opiekuńczych  i  wychowawczych  zatrudnia
pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedę,  doradcę zawodowego lub nauczyciela
wyznaczonego przez dyrektora do realizacji  zadań z  zakresu doradztwa edukacyjno –
zawodowego, a także kierownika świetlicy.

2. Zadania pedagoga szkolnego:

1) udzielanie pomocy wychowawcom w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb
uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określenie  form i  sposobów udzielania  pomocy  uczniom,  w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym;

3) udzielanie  różnych  form  pomocy  psychologicznej  i  pedagogicznej  uczniom  -
szczególnie  realizującym  indywidualny  program  lub  tok  nauki  –  oraz  rodzicom
i nauczycielom;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem
rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli,  wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

6) organizowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  z  orientacją  zawodową i  dalszym
kształceniem uczniów;

7) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;

8) ścisła współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorem, poradnią psychologiczno –
pedagogiczną oraz placówkami systemu opieki społecznej;

9) prowadzenie  działań  diagnostycznych  dotyczących  poszczególnych  uczniów,  w  tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

10) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
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w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
11)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

3. Zadania psychologa szkolnego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,  

w  tym  diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  działań
profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,  rodziców
i nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) koordynacja działań specjalistów, mających na celu zapewnienie uczniom możliwości
świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i nauki zawodu;

5) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym poszczególnych uczniów;

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów do spraw integracji i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach  wynikających z  programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki;

7) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

4. Do zadań logopedy należy:
1)  prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy

głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy
logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności
od rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

5. Do  zadań  doradcy  zawodowego  lub  nauczyciela  wyznaczonego  przez  dyrektora  
do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i  zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie  zajęć  przygotowujących  uczniów  do  świadomego  planowania  kariery  

podjęcia roli zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6. Kierownik świetlicy odpowiada za:
1) całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczej świetlicy;
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2) prawidłowe funkcjonowanie kuchni i świetlicy;
3) opracowanie rocznego planu pracy w świetlicy;
4) nadzorowanie i obserwowanie zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy;
5) prowadzenie i nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji świetlicy i stołówki 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
6) prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywionych dzieci;
7) terminowe rozliczanie dotacji do dożywiania.

Kierownik  współpracuje  z  nauczycielami  i  pedagogiem  w  zakresie  udzielania  pomocy
uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
Kierownik  współpracuje  z  pedagogiem  szkolnym,  otacza  opieką  dzieci  zaniedbane
wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej
opieki.
Kierownik  ponosi  odpowiedzialności  materialną  za  środki  finansowe  pozostające  w  jego
dyspozycji (odpłatności za obiady).

§ 40

Wszyscy  pracownicy  szkoły  (personel  pedagogiczny  i  inni  pracownicy  szkoły)  są
zobowiązani  do  udzielenia  pomocy  lub  wezwania  osoby  kompetentnej  do  jej  udzielenia
w razie  potrzeby,  działania  zgodnie  z  zasadami  i  przepisami  BHP  oraz  procedurami
bezpieczeństwa. Każdy z wyżej wymienionych jest zobowiązany do reagowania na wszystkie
sytuacje  stwarzające  jakiekolwiek  zagrożenie  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów,  w  tym:
agresja słowna i fizyczna, pogorszenie stanu zdrowia, wypadku zaistniałego na terenie szkoły,
posiadania i używania środków odurzających, papierosów i alkoholu.

§ 41

Zasady  zatrudniania  nauczycieli  i  innych  pracowników,  o  których  mowa  w  §  40  Karty
Nauczyciela określają odrębne przepisy. 

Rozdział VII 
Uczniowie

§ 42

Uczeń ma prawo do:

1. właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia,  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy
umysłowej  oraz  – w przypadku ucznia  z  dysfunkcjami  – do  dostosowania  dla  niego
wymagań  edukacyjnych  do  jego  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych
i edukacyjnych  zgodnie  z  zaleceniami  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  oraz
pisania  sprawdzianu  po  klasie  szóstej  i  egzaminu  gimnazjalnego  w  warunkach
dostosowanych do potrzeb ucznia również zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno
–  pedagogicznej;

2. pełnej  informacji  na  temat  zasad  oceniania  oraz  stawianych  wymagań  edukacyjnych

35



niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych,  wynikających
z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania; warunków, sposobu i kryteriów
oceniania  zachowania  oraz  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana
rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  z  poszczególnych  przedmiotów
i z zachowania;

3. uzyskiwania bieżących informacji o własnych ocenach;

4. sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  ustalonych  sposobów  kontroli  postępów
w nauce; uzasadnienia wystawianych ocen oraz wglądu do sprawdzonych i ocenionych
pisemnych  prac  kontrolnych oraz  innej  dokumentacji  dotyczącej  oceniania  na  prośbę
skierowaną do nauczyciela;

5. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

6. reprezentowania  szkoły  w  konkursach,  przeglądach,  zawodach  i  innych  imprezach,
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

7. do indywidualnego programu, toku nauki, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie;

8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie własnej godności;

9. pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  lub  motywacyjnym  organizowanej  na
podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty (zgodnie z odrębnymi przepisami);

10. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

11. swobody  wyrażenia  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących  życia  szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

12. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;

13. pomocy  w  przypadku  trudności  w  nauce  udzielonej  przez  nauczyciela  oraz  pomocy
koleżeńskiej udzielonej pod kierunkiem nauczyciela;

14. korzystania  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  polegającej  na  rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznawaniu jego
indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  wynikających  w  szczególności  
z:  niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego,  zagrożenia  niedostosowaniem
społecznym, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń
komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową
ucznia i jego rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, kontaktów środowiskowych;
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

15. korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,  księgozbioru
biblioteki  podczas  zajęć  pozalekcyjnych  –  za  zgodą  i  w  obecności  nauczyciela  lub
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opiekuna;

16. wpływania  na  życie  szkoły przez  działalność  samorządową;  sportową,  rozrywkową –
zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w  porozumieniu
z dyrekcją szkoły oraz zrzeszania się w organizacjach działających w placówce;

17. pełnego wypoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii;

18. zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa
szkolnego,  nauczycieli,  dyrekcji  szkoły  –  uzyskiwania  od  nich  pomocy,  wyjaśnień,
odpowiedzi, wsparcia;

19. nauki religii w szkole;

20. udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

§ 43

TRYB SKŁADANIA SKARG 
W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

W  przypadku  naruszenia  praw  ucznia,  zainteresowany  uczeń  lub  jego  rodzic  (prawny
opiekun) może złożyć skargę odpowiednio do:

1. w formie  ustnej  -  wychowawcy klasy,  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
pedagoga szkolnego lub  pisemnej – Dyrektora Szkoły, w terminie nie później niż 7 dni
od zaistniałej sytuacji;

2. Dyrektor,  dążąc  do  wyjaśnienia  sprawy  naruszenia  praw  ucznia,  współpracuje
z wychowawcą;

3. w terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji
i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia
zainteresowane strony;

4. powiadomienie  powinno  mieć  formę  pisemną,  o  ile  któraś  z  zainteresowanych  stron
takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od podjętej
przez Dyrektora decyzji;

5. wyniku  rozpatrzenia  skargi  uczeń  lub  jego  rodzic  (prawny  opiekun)  powinien  być
poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi;

6. stronie  skarżącej  i  oskarżanej  przysługuje  odwołanie  do  organu  sprawującego nadzór
pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania decyzji przez
Dyrektora;

7. nauczyciel  ma  prawo  odwołać  się  od  decyzji  Dyrektora  na  zasadach  określonych
w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

§ 44
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Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i istniejących
na  terenie  placówki  regulaminach  znajdujących  się  w  pracowniach,  gabinetach
przedmiotowych, sali  gimnastycznych, ponadto:

1. dostosowania  się  do  organizacji  nauki  w  szkole  –  systematycznego  i  punktualnego
stawiania się na zajęciach lekcyjnych, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom
nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się podczas
przerw  międzylekcyjnych  poleceniom  nauczycieli  dyżurujących  –  zabrania  się
samowolnego  opuszczania  terenu  szkoły  podczas  zajęć  lekcyjnych,  pozalekcyjnych,
przerw  międzylekcyjnych;  w  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  otrzymuje  zgodę  na
opuszczenie  terenu  szkoły  od  wychowawcy  klasy  lub  pod  jego  nieobecność  od
nauczyciela, pod którego jest opieką, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia;

2. systematycznego  przygotowywania  się  i  aktywnego  uczestniczenia  w  zajęciach
lekcyjnych  (tzn.  regularnego  odrabiania  zadań  domowych;  prowadzenia  zeszytu
przedmiotowego,  zeszytów ćwiczeń i  innych wymaganych przez  danego nauczyciela;
opanowywania poznawanego materiału z lekcji na lekcję; pisania każdego sprawdzianu)
i w życiu szkoły;

3. przystąpienia  odpowiednio  do  testów i  egzaminów przewidzianych  dla  danego  etapu
edukacyjnego;

4. zrealizowania projektu edukacyjnego na etapie nauki w gimnazjum;

5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników w szkole  polegającego  przede  wszystkim na  okazywaniu  im szacunku;
stosowaniu form grzecznościowych, szanowaniu cudzej pracy, własności oraz wzajemnej
pomocy – szczególnie w stosunku do rówieśników – a także współpracy;

6. kulturalnego  zachowywania  się  podczas  zajęć  polegającego  na:  spokojnym  zajęciu
wyznaczonego  miejsca  w  klasie;  przygotowaniu  niezbędnych  przyborów,  pomocy,
podręczników,  zeszytu  itp.;  zabieraniu  głosu  po  uprzednim zgłoszeniu  się  i  za  zgodą
nauczyciela,  braku  rozmów  z  kolegami  i  koleżankami;  stosowaniu  form
grzecznościowych; zabrania się żucia gumy na lekcjach oraz spożywania w ich trakcie
jakichkolwiek pokarmów czy napoi;

7. dbania o wspólne dobro, ład, porządek i czystość na terenie szkoły;

8. przychodzenia  do  szkoły  schludnie  i  estetycznie  ubranym,  a  na  uroczystości  szkolne
odświętnie;

9. poszanowania tradycji i ceremoniału szkoły;

10. odpowiedzialności i  troski o własne życie,  zdrowie,  i  higienę oraz rozwój;  na terenie
szkoły obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz palenia tytoniu,  spożywania alkoholu,
rozprowadzania i używania środków odurzających; 

11. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
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rady rodziców oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;

12. tworzenia  atmosfery  wzajemnej  życzliwości,  pomocy  słabszym,  przeciwdziałania
wszelkim przejawom przemocy;

13. przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i  do budynku szkolnego materiałów
i środków zagrażających zdrowiu i życiu;

14. przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły,
wyposażenia szkoły,  sprzętów i  urządzeń – uczeń i  jego rodzice/prawni opiekunowie
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;

15. samodzielnej  pracy  podczas  kartkówek,  sprawdzianów,  prac  klasowych,  testów  –
zabrania  się  korzystania  z  jakichkolwiek  źródeł  pomocy  bez  zgody  nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia;

16. pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do
szkoły – szkoła  nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone
przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe
(np. telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki) i pieniądze;

17. przestrzegania  zakazu używania telefonów komórkowych,  odtwarzaczy MP3 i  innych
urządzeń audiowizualnych i komunikacyjnych na terenie szkoły;

18. stosowania  się  do  bezwzględnego  zakazu  fotografowania  oraz  nagrywania  obrazu
i dźwięku – w tym telefonem komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody
podczas  zajęć  lekcyjnych,  przerw,  a  również  wszelkich  zajęć  pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę;

19. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia nakazów i zakazów, o których mowa w pkt.
17  i  18,  uczeń  jest  zobowiązany  przekazać  wyłączony  w obecności  świadka  telefon
komórkowy,  aparat  fotograficzny,  urządzenie  grające  lub  nagrywające  nauczycielowi
(a ten  przekazuje  je  wychowawcy)  –  odbiór  tych  urządzeń  jest  możliwy  wyłącznie
osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 45

Nagrody i kary.

1. Uczeń wyróżniający się rzetelną nauką, wzorową postawą, wybitnymi osiągnięciami 
może być nagrodzony:

1)  ustną pochwałą wychowawcy przed zespołem klasowym,

2)  ustną pochwałą dyrektora przez społecznością uczniowską szkoły,

3)  listem pochwalnym,

4)  nagrodą rzeczową lub pieniężną,

5)  świadectwem z wyróżnieniem.

2. Uczeń  może  zostać  ukarany  za  nieprzestrzeganie  postanowień  zawartych  w  statucie
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szkoły:

1) upomnieniem ustnym,

2) upomnieniem pisemnym w zeszycie korespondencji z rodzicami i punktami 
ujemnymi z zachowania,

3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

4) wezwaniem rodziców i przeprowadzeniem z nimi rozmowy przez wychowawcę lub
dyrektora szkoły,

5) w  szczególnych  przypadkach  zwołaniem  Komisji  Wychowawczej  z  udziałem
rodzica, pedagoga, dyrektora szkoły i wychowawcy,

6) zakazem  uczestnictwa  w  dyskotekach  szkolnych,  wycieczkach  i  wyjazdach  oraz
reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. w konkursach, zawodach sportowych;

7) przeniesieniem do równoległej klasy,

8) przeniesieniem do innej szkoły.

§ 46

Uczeń ma prawo do ustnego odwołania się od kary określonej w ustępie 2 w punktach 1) – 6)
do wychowawcy lub dyrektora szkoły. W przypadku zastosowania kary określonej w ustępie
2 w punkcie 7) rodzicom ucznia przysługuje pisemne odwołanie się do dyrektora placówki
w terminie 14 dni. 

§ 47

PROCEDURA PRZENIESIENIA UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

Na wniosek Dyrektora kurator dokonuje przeniesienia ucznia do innej szkoły, w której nadal
realizował on będzie obowiązek szkolny. Decyzja Dyrektora następuje na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

Sytuacje,  w  wyniku  których  może  być  podjęta  decyzja  o  przeniesieniu  ucznia  do  innej
placówki: 

1. używanie  alkoholu  i  środków  odurzających  oraz  bycia  pod  ich  wpływem na  terenie
szkoły i w jej obrębie;

2. naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników
szkoły; 

3. stworzenie  sytuacji  czynnego zagrożenia  zdrowia  i  życia  kolegów oraz  pracowników
szkoły, zastosowanie wobec nich przemocy;

4. demoralizowanie innych uczniów;
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5. notoryczne  opuszczanie  bez  usprawiedliwienia  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych, jeżeli postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;

6. dopuszczenie się kradzieży, fałszowania dokumentów szkolnych i państwowych;

7. porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy.

Rozdział VIII
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami i opiekunami

§ 48

1.  Do obowiązków rodziców należy:

1) Wyposażenie  ucznia  w  obowiązujący  zestaw  podręczników,  zeszytów  ćwiczeń,
przyborów szkolnych i innych materiałów wymaganych przez nauczycieli.

2) Dopełnienie  czynności  związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i  zapewnienie
regularnego  uczęszczania  dziecka  na  zajęcia  szkolne  (Niespełnianie   obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym  w  administracji.  Przez  niespełnienie  obowiązku  szkolnego  lub
obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego
miesiąca na 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole).

3) Zapewnienie  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowanie  się  do  zajęć
szkolnych.

4) Śledzenie  postępów  edukacyjno-wychowawczych  swojego  dziecka  oraz  pozostanie
w ścisłym kontakcie ze szkołą.

5) Współpraca ze szkołą przy organizowaniu wycieczek i innych imprez szkolnych.

6) Rodzice  ucznia  podlegającego  obowiązkowemu  rocznemu  przygotowaniu
przedszkolnemu  oraz  ucznia  szkoły  podstawowej  podlegającego  obowiązkowi
szkolnemu powinni  dopełnić  czynności  związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
Jeżeli  dziecko  realizuje  obowiązek  szkolny  poza  szkołą,  rodzice  zobowiązani  są
poinformować o tym dyrektora szkoły rejonowej w terminie do 30 września każdego
roku.

2.Rodzice mają prawo do:

1) Znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno-wychowawczych  w  danej  klasie
i  w szkole.

2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów.

3) Wglądu  do  sprawdzonych  i  ocenionych  prac  pisemnych  swoich  dzieci  oraz  innej
dokumentacji  dotyczącej  oceniania  w  czasie  zebrań,  konsultacji  lub  w  trakcie
indywidualnych spotkań z nauczycielem.

4) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
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dzieci.

5) Spotkań z nauczycielami w ramach comiesięcznych zebrań bądź konsultacji.

6) Współorganizowania działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.

7) Otaczania opieką uczniów szczególnie zdolnych (nagradzanie) oraz uczniów mających
kłopoty materialne i zdrowotne (zapomogi).

8) Gromadzenia  środków finansowych oraz  podejmowanie  prac  służących  zwiększaniu
funduszy szkolnych.

9) Działania w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady
Rodziców.

3. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca klasy.

4. Rodzice współpracują z  wychowawcą,  udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji
dotyczących ich dziecka.

42


