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Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Pełna nazwa zespołu szkół brzmi Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle. 

2. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle  wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. 

3. Nazwa szkoły podstawowej w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 

Publicznych w Mysiadle  

4. Nazwa gimnazjum w pełnym brzmieniu: Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle 

5. Siedziba Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle:  05-515 Mysiadło, ul. Kwiatowa 28 

 

§ 2. 

 

1. Nazwa Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle i nazwy obydwu szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół używane są w pełnym brzmieniu.  

2. Na pieczęci i stemplach może być używany skrót nazwy. 

 

§ 3. 

 

1. Organem założycielskim Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle jest Gmina Lesznowola. 

2. Organem prowadzącym Zespoł Szkół Publicznych w Mysiadle jest Gmina Lesznowola. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

1. Organizację Zespołu Szkół określa akt założycielski. 

2. Obwód Zespołu Szkół określony jest w uchwale Rady Gminy Lesznowola. 

3. W szkole podstawowej działają oddziały przedszkolne realizujące swoje zadania w cyklu rocznym 

w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 

5. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata. 

 

§ 5. 

 

Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 6. 

 

Zespół Szkół może posiadać sztandar, logo, ceremoniał szkolny. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Zespołu Szkół 
 

§7. 

Cele ogólne 

 

Zespół Szkół realizuje cele określone w Ustawie o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991 roku              

( Dz.  U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Zespół 

Szkół zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami          
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i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej.   

  

§ 8. 

Cele oddziału przedszkolnego 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania wynikające z zapisów ustawy o systemie 

oświaty oraz aktów wykonawczych do  ustawy, w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  

2. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, 

w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;  

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach          

z dziećmi i dorosłymi; 

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci             

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci           

i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym               

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały            

dla innych;  

6) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej; 

8) 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. Oddział przedszkolny wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach: 

1) kształtowanie umiejętności  społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                   

i rozumieniu siebie i otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych; 

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne; 

 

 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikania zagrożeń; 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

4. Zadania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej:  
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1) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego 

stopnia rozwoju; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki                              

i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej                    

do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami i możliwościami; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

7) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

8) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: wskazywanie dla dzieci 

właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych po konsultacji i za zgodą rodziców              

i opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie                    

z zaleceniami tychże poradni. 

5. Działalność edukacyjna i wychowawcza oddziału przedszkolnego określona jest przez zestaw 

programów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 9. 

Cele szkoły podstawowej i gimnazjum 
 

1. Edukacja szkolna polega na realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania uczniów. Cele edukacyjne i  wychowawcze określone są w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.  

2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie 

wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, 

emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I - III szkoły podstawowej – edukacja 

wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej. 

3. Kształcenie ogólne na III etapie edukacyjnym tj. w gimnazjum obejmującym  klasy I – III, 

stanowi fundament wykształcenia umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji 

zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces 

kształcenia się przez całe życie. 

4. Działalność edukacyjna i wychowawcza obu szkół określona jest przez: 

1) szkolne zestawy programów nauczania oraz zestaw programów wychowania przedszkolnego, 

które uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmują całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 

2) programy wychowawcze obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym; 

3) programy profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

5. Szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania uwzględnione w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego 

nauczyciela.  

6. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania. Dyrektor dopuszcza programy do realizacji po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej.  

7. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej       

i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 
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1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii         

i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskim doświadczeniom 

uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie; 

4) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację: kół przedmiotowych i kół 

zainteresowań, konkursów i olimpiad, imprez i wycieczek. 

9. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego       

w szkole podstawowej zalicza się: 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 

rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki         

w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 

jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania 

swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 

10. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii      

i praktyki; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

11. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego       

w gimnazjum zalicza się: 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, 

w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągania własnych celów, rozwoju osobowego            

oraz aktywnego uczestnictwa w żuciu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym                    

do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych  

na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, 

jak i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

8) umiejętność pracy zespołowej. 

12. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

13. Na życzenie rodziców/prawnych opiekunów w Zespole Szkół realizowana jest nauka religii i etyki 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii 

lub etyki, wypełniając stosowne oświadczenie w momencie podjęcia przez nie obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum. 
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Rodzice składają rezygnację z nauki religii dla swojego dziecka w danej klasie w formie 

pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora szkoły.  

14. W szkole organizowane są zajęcia przygotowania do życia w rodzinie, na podstawie odrębnych 

przepisów.  

15. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą wynikającą z ramowych planów 

nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego poprzez: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                      

i specjalistyczne organizowane dla uczniów  wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 10. 

Projekt edukacyjny 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać             

poza treści. 

4. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów klas drugich pod opieką nauczyciela               

lub zespołu nauczycieli obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy                  

z nauczycielem; 

2) wspólne określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie rozwiązywanego problemu           

i zaplanowanie etapów realizacji projektu; 

3) wykonywanie zaplanowanych działań; 

4) monitorowanie realizacji projektów uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt; 

5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego na dany rok szkolny określone są przez 

nauczycieli gimnazjum. Przedstawione są one uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom przez 

wychowawców klas drugich na początku roku szkolnego i zawierają w szczególności 

harmonogram realizacji projektu edukacyjnego, który zawiera:  

1) zadania opiekuna projektu; 

2) zadania ucznia;  

3) terminy realizacji projektu; 

4) dokumentację realizacji projektu. 

6. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

W przypadku ucznia, który nie brał udziału w realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

wpisuje się „ nie uczestniczył w projekcie edukacyjnym”.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ( np. zdrowotnych) uniemożliwiających udział ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor szkoły może zwolnić go z realizacji projektu 

edukacyjnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna. Wówczas na 

świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w projekcie edukacyjnym wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

§ 11. 

Zadania Zespołu Szkół 

  

Zespół Szkół realizuje swoje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, fizyczny i emocjonalny zgodnie 

z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz  wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła respektuje przepisy prawa,            
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a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ 

oraz Konwencji Praw Dziecka;  

2) zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w szkole i podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 

3) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, 

artystycznych i sportowych poprzez udział w kołach zainteresowań, pracę w organizacjach 

młodzieżowych, udział w imprezach i zawodach sportowych oraz konkursach;  

4) umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka 

według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych, wskazówek pedagoga, służby zdrowia, 

a także prowadzenie indywidualnego toku nauki dla dzieci  z takimi potrzebami, prowadzenie 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych zgodnie z zaleceniami;  

5) umożliwia realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 

6) zapewnia sprawowanie opieki podczas przerw poprzez ustalenie i pełnienie dyżurów 

nauczycielskich, a także podczas wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

7) zapewnia sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć świetlicowych; 

8) w celu realizacji zadań Zespół Szkół zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

9) w celu realizacji zadań Zespół Szkół umożliwia korzystanie z pracowni i innych pomieszczeń 

szkolnych.  

 

Rozdział 3. 

Organy Zespołu Szkół 

 

§ 12. 

Organy Zespołu Szkół 
 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2. W  Zespole Szkół może działać Rada Szkoły. 

 

§13. 

Działanie organów szkoły 

 

1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym 

statutem. 

2. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) na szczeblu klasowym współdziałają ze sobą w granicach swoich kompetencji rady 

oddziałowe rodziców, samorząd klasowy, wychowawca – przekazują swoje wnioski 

Dyrektorowi szkoły; 

2) na szczeblu szkoły współdziałają ze sobą w granicach swoich kompetencji Prezydium 

Rady Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

4. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor lub zaproszony przedstawiciel 

Rady Pedagogicznej.  

5. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun – wybrany przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej, w miarę potrzeby Dyrektor lub Wicedyrektor. 

6. Wymianę informacji pomiędzy organami szkoły zapewnia Dyrektor szkoły. 
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§ 14. 

Dyrektor Szkoły 

 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, który jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, pełni funkcję 

pracodawcy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, organizuje 

całokształt działalności szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 

razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru;  

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji; 

4) sprawuje kontrolę nad wykonywaniem obowiązku szkolnego przez uczniów z obwodu 

szkoły;  

5) prowadzi dokumentację szkolną; 

6) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

7) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego programy 

nauczania zaproponowane przez nauczycieli; 

8) wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania szkolnego lub przedszkolnego  poza 

szkołą; 

9) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego przez adekwatne działania prozdrowotne; 

10) organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą szkoły; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych ( ppoż., BHP, itp.). 

3. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród Dyrektora szkoły oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom        

i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

4) powierzania stanowisk kierowniczych. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w sprawie 

podejmowanych i planowanych decyzji. 

7. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły ( arkusz organizacyjny, roczny plan pracy, 

tygodniowy rozkład zajęć ); 

2) opracowanie zakresu czynności dla pracowników; 

3) opracowanie regulaminów obowiązujących w szkole ( po konsultacji ze związkami 

zawodowymi ); 

4) rekrutacja uczniów do szkoły; 

5) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie nauczycieli; 

6) zatrudnianie pozostałych pracowników szkoły; 

7) współdziałanie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

8) zapewnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej; 

9) dbałość o majątek szkoły;  

10) dbałość o rozwój bazy materialnej szkoły. 

8. Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) wydawania poleceń pracownikom szkoły; 

2) nagradzania i udzielania kar porządkowych; 

3) dokonywania oceny pracy nauczycieli; 
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4) reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji; 

5) wnioskowania o nagrody Wójta, Kuratora i Ministra. 

9. Dyrektor odpowiada za :  

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami; 

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i statutu 

szkoły; 

3) bezpieczeństwo uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły; 

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 15. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni    

w Zespole Szkół bez względu na wymiar czasu ich pracy.  

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalenie regulaminu działania Rady Pedagogicznej; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) zatwierdzenie statutu szkoły i zmian w statucie; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły; 

2) tygodniowy rozkład zajęć; 

3) programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego; 

4) projekt planu finansowego szkoły; 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

6) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć     

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym. 

Zobowiązani są oni do zachowania w tajemnicy spraw omawianych na zebraniu. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

przynajmniej ½ jej członków. 

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący a także Kuratora 

Oświaty, który uchwałę uchyla w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja Kuratora 

jest ostateczna.  

8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się z inicjatywy przewodniczącego Rady lub                

 co najmniej 1/3 jej członków. 

9. Zebranie plenarne odbywa się przed rozpoczęciem roku szkolnego i na koniec każdego semestru, 

gdzie zatwierdza się wyniki nauczania, a także w miarę bieżących potrzeb. 

10. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad w sprawach 

uczniów, pracowników szkoły, które mogą naruszać ich dobro osobiste. 

11. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego 

oraz informację o działalności szkoły co najmniej dwa razy do roku. 

12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, jeśli jego 

postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 
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§ 16. 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

2. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze. 

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

szkoły i innymi przepisami dotyczącymi działalności Rady Rodziców.  

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły 

b) programu profilaktyki 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.  

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w  ust.6pkt1 lit.a,b 

program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze             

z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł. Środki, o których mowa przechowywane 

są na wydzielonym rachunku bankowym. 

8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

9. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły Dyrektor Szkoły 

zawiesza jej wykonanie i w terminie zawartym w regulaminie Rady Rodziców uzgadnia sposób 

wyjaśnienia. W razie braku uzgodnienia zaistniałego problemu, Dyrektor lub Rada Rodziców 

przekazuje sprawę do organu prowadzącego szkołę. Organ prowadzący rozstrzyga sprawę w ciągu 

14 dni w sposób ostateczny. 

 

 

§ 17. 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami 

ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Regulamin musi 

być zgodny ze statutem szkoły. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu tajnym, powszechnym           

i równym przez radę Samorządu uczniowskiego. 

4. Kompetencje samorządu określa Ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze.  

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski            

i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności praw i obowiązków ucznia. 

Przedstawiciele samorządu przedstawiają wnioski dotyczące w szczególności: 

1) prawa do zapoznawania się z programami nauczania;  

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań. 

6. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z Dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę 

opiekuna samorządu, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety 

szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły. 
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§ 18. 

Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami szkoły 
 

1. Ewentualne sytuacje konfliktowe i sporne pomiędzy organami szkoły rozpatrywane są przez 

komisję rozjemczą powoływaną każdorazowo przez dyrektora na czas rozwiązywania konfliktu.  

2. W skład komisji rozjemczej wchodzą przedstawiciele organów szkoły, nie będący stronami 

konfliktu, wybrani przez te organy. 

3. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

4. Zgłoszenie konfliktu do komisji rozjemczej należy poprzedzić próbą rozwiązania go drogą 

mediacji. 

5. Posiedzenia komisji rozjemczej odbywają się w obecności zainteresowanych stron, w terminie 

ustalonym przez przewodniczącego.  

6. Z każdego posiedzenia komisji rozjemczej sporządza się protokół. Protokoły pozostawia się         

w dokumentacji szkoły.  

7. W sytuacji, gdy komisja rozjemcza nie określi swego stanowiska w sprawie, ostateczne 

rozstrzygnięcie należy do Dyrektora.  

8. W sytuacjach sporu z udziałem Dyrektora w skład komisji wchodzi przedstawiciel organu 

prowadzącego.  

 

Rozdział 4. 

Organizacja szkoły podstawowej i gimnazjum 

 

§ 19. 

Organizacja roku szkolnego 

 

1. Szkoła pracuje w danym roku szkolnym wg kalendarza roku szkolnego, zgodnie                            

z rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie to określa                        

w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji. 

 

2. W każdym roku szkolnym Dyrektor przygotowuje i podaje we wrześniu do wiadomości uczniów    

       i rodziców  Kalendarz roku szkolnego dla szkoły. Kalendarz zawiera m.in.: 

1) termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) terminy przerw w nauce; 

3) terminy ustalenia ocen śródrocznych i rocznych; 

4) terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej; 

5) terminy zebrań z rodzicami. 

 

 

§ 20. 

Arkusz organizacyjny 

 

1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki odbywa się w oparciu o zatwierdzony arkusz 

organizacyjny szkoły, opracowany z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 

2. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, również osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze; 

2) liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

3) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych  

przez organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny  do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego. 

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałych, 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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5. Każdorazowa zmiana dotycząca organizacji Zespołu Szkół powinna być naniesiona w formie 

aneksu zatwierdzonego przez organ prowadzący.    

 

 

§ 21. 

Oddziały przedszkolne 

 

1. Dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole organizuje 

się oddziały przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób. 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo, godzina 

zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

4. Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia religii. Czas 

trwania zajęć religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia zajęcia odbywają się dwa razy. 

 

 

§ 22. 

Oddziały szkoły podstawowej i gimnazjum 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum jest oddział.  

2. Liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej nie może przekraczać 25 uczniów, w gimnazjum 

27 uczniów. 

3. Podział na grupy obowiązuje: 

1) na zajęciach z języków obcych, zajęciach komputerowych, informatyki w zespołach 

liczących ponad 24 uczniów. Zajęcia z języków obcych można prowadzić także                

w zespołach międzyoddziałowych.  

4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów na zajęciach wymienionych powyżej, 

podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.  

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  

 

§ 23. 

Zajęcia lekcyjne i inne zajęcia edukacyjne 

 

1. Podstawową formą pracy w szkole podstawowej są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie. 

4. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 5 minut, a przerwa obiadowa nie krócej niż 20 

minut. 

5. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, także podczas wycieczek i wyjazdów. 

6. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie 

innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora 

szkoły. 

7. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne     

w miarę posiadanych środków finansowych. Zakres i rodzaj tych zajęć ustala corocznie dyrektor 

szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych 

szkoły. 
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8. Liczba uczestników kół zainteresowań i kół przedmiotowych finansowanych z budżetu szkoły         

nie może być mniejsza niż 12. 

9. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych finansowanych ze środków Rady Rodziców ustala             

ten organ. 

 

§ 24. 

Baza dydaktyczna  Zespołu Szkół 

 

1. Zadaniem statutowym szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

2) biblioteki szkolnej z czytelnią; 

3) świetlicy szkolnej; 

4) gabinetów pedagogów, psychologa i logopedy; 

5) gabinetów terapii pedagogicznej; 

6) szatni; 

7) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

8) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

9) stołówki szkolnej; 

10) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

2. Dla bezpieczeństwa uczniów budynek, teren wewnątrz i wokół szkoły objęte są systemem 

monitoringu wizyjnego. Zasady wykorzystania monitoringu określa wewnętrzny regulamin 

zarządzania systemem informatycznym.  

3. Uczniowie, nauczyciele, rodzice sprawy administracyjne załatwiają w sekretariacie szkoły. 

4. Szkoła posiada wydzielone pomieszczenie na archiwum szkolne. 

 

§ 25. 

Świetlica szkolna 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole poza czasem trwania zajęć edukacyjnych           

ze względu na czas pracy rodziców szkoła organizuje świetlicę.  

2. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, 

ustalany przez nauczycieli wraz z kierownikiem świetlicy, wynikający z planu pracy szkoły. 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie           

nie może przekraczać 25. 

4. Uczniowie zapisywani są do świetlicy w oparciu o złożoną przez rodziców deklarację.  

5. Świetlica prowadzona jest dla uczniów szkoły i realizuje zadania w zakresie opieki, organizacji 

pomocy w nauce, rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowania kulturalnych 

nawyków życia codziennego, upowszechniania zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków 

higieny. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem wychowawczym szkoły. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

§ 26. 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników szkoły, służąc realizacji programu nauczania i wychowania wspiera 

edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służy doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 

2. Biblioteka szkolna realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego,     

a zwłaszcza udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który zapewnia pomieszczenie, 

wyposażenie i właściwą obsługę biblioteki. 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
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1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej; 

c) upowszechnianie czytelnictwa; 

d) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę     

z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie i selekcjonowanie zbiorów; 

b) prowadzenie dokumentacji biblioteki. 

5. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, albumy, 

lektury, literaturę popularno-naukową i naukową, beletrystykę, podręczniki i programy 

nauczania; 

2) czasopisma dla uczniów i nauczycieli wg potrzeb; 

3) płyty CD, DVD; 

4) przepisy oświatowe i inne. 

6. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami, uczniami i rodzicami: 

1) uczniowie : 

a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece; 

b) są informowani o aktywności czytelniczej; 

c) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, w doborze literatury        

i kształtowania nawyków czytelniczych; 

d) mogą korzystać z  Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

2) nauczyciele: 

a) mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki, czasopisma 

pedagogiczne; 

b) korzystają z czasopism i zbiorów zgromadzonych w bibliotece; 

c) mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

3) rodzice: 

a) otrzymują ofertę pozycji czytelniczych dotyczących wychowania dzieci i młodzieży; 

b) mają możliwość współuczestniczyć w imprezach czytelniczych; 

c) mogą otrzymać informację dotycząca działań biblioteki prowadzonych w szkole. 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami  poprzez: 

1) udział w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez inne biblioteki; 

2) wspólne organizowanie spotkań autorskich. 

 

§ 27. 

Stołówka 

 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania rozwoju uczniów  w szkole działa stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłat za posiłek w stołówce 

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.  

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki opisuje Regulamin stołówki szkolnej. 

 

§ 28. 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

1. Nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne są pomoc      

i wsparcie szkoły sprawowana jest opieka poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia (w tym rozpoznawanie możliwości 

oraz indywidualnych potrzeb ucznia, przyczyn trudności w nauce, uzdolnień, sytuacji 

materialnej i społecznej rodziny); 

2) ustalenie form i sposobów pomocy; 
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3) zorganizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczej 

opiekuńczej materialnej lub innej; 

4) działania integracyjno-adaptacyjne; 

5) działania profilaktyczno-wychowawcze; 

6) działania związane z edukacją prozdrowotną; 

7) wspieranie ucznia i rodziny w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Podejmowane działania prowadzone są  na podstawie diagnozy poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej specjalistycznej, z inicjatywy pedagoga, psychologa, wychowawcy klasy, 

ucznia lub rodzica w miarę posiadanych przez szkołę możliwości finansowych i organizacyjnych. 

3. O pomoc materialną mogą ubiegać się rodzice uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej.  

4. Fundusz pomocy materialnej dla uczniów może być tworzony ze środków rady rodziców. 

5. Decyzja o skierowaniu wniosku o przyznanie pomocy materialnej należy do komisji socjalnej             

do spraw uczniów powołanej przez Dyrektora szkoły.  Wniosek kierowany jest do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Rodziców lub innych instytucji czy organizacji 

charytatywnych.   

§ 29. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych  w rozporządzeniu w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych w miarę posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) warsztatów;  

6) porad i konsultacji.  

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele i nauczyciele specjaliści: 

1) pedagog  szkolny; 

2) psycholog; 

3) nauczyciel terapii pedagogicznej; 

4) nauczyciel logopeda. 

4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, 

specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być 

organizowane w miarę posiadanych możliwości zajęcia wyrównawcze i odpowiednio zajęcia 

specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej. 

6. Zgodę na udział ucznia w zajęciach wyrażają na piśmie rodzice/opiekunowie ucznia. Z chwilą 

podpisania zgody zajęcia dla ucznia stają się obowiązkowe. Rezygnacja z zajęć dla ucznia  

wymaga również formy pisemnej.  

 

§ 30. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

 

1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie oraz 

poradniami specjalistycznymi, których celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia 

się dzieci, w szczególności z poradniami, pod opieką których znajdują się uczniowie szkoły.  

2. Celem współpracy jest uzyskanie dla uczniów, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli                      

i wychowawców pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.  

3. Powyższe cele realizowane są poprzez: 

1) wydawanie opinii dotyczących : 
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a) gotowości szkolnej; 

b) nauczania indywidualnego; 

c) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia; 

d) specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, 

dyskalkulii. 

2) organizowanie spotkań nauczycieli szkoły, specjalistów z pracownikami poradni w celu 

ustalenia form współpracy; 

3) psychoedukację rodziców; 

4) poradnictwo dla nauczycieli szkoły; 

5) prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z uczniami 

skierowanymi na takie zajęcia do poradni.  

4. Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi 

podejmuje pedagog i psycholog szkolny, w indywidualnych przypadkach za zgodą rodziców 

uczniów i Dyrektora szkoły.  

§ 31. 

Działalność stowarzyszeń i organizacji w szkole 

 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  szkoły. 

 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje , o których mowa w ust.1, 

wyraża Dyrektor Szkoły.  

 

Rozdział 5. 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

§ 32. 

Pracownicy zespołu szkół 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym na dany rok szkolny. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników,      

o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.  

2. Za zgodą Kuratora Oświaty szkoła może zatrudnić osobę nie będącą nauczycielem, posiadającą 

przygotowanie do prowadzenia konkretnych zajęć. Zatrudnienie następuje na podstawie Kodeksu 

Pracy.  

3. Za zgodą organu prowadzącego, tworzone są następujące stanowiska niepedagogiczne: 

1) sekretarz szkoły; 

2) kierownik gospodarczy; 

3) pomoc administracyjna; 

4) intendent; 

5) główny specjalista ds. kadr; 

6) konserwator; 

7) konserwator maszyn i urządzeń; 

8) konserwator urządzeń i instalacji; 

9) pomoc nauczyciela; 

10) sprzątaczka;  

11) woźny. 

4. Zakresy obowiązków w/w pracowników znajdują się w teczkach osobowych. 

5. Organizację pracy zatrudnionych w szkole pracowników określa Regulamin Pracy. 

6. Warunki płacy pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. 
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§ 33. 

Nauczyciele 

 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze  nie może przekraczać 40 godzin 

tygodniowo. 

2. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować : 

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze; 

2) inne czynności wynikające ze statutu szkoły; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                   

i doskonaleniem zawodowym. 

3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należą: 

1) rzetelne realizowanie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami; 

2) wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju, organizowanie zajęć z uwzględnieniem 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich, postawy tolerancji;  

4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, m.in. poprzez gromadzenie pomocy naukowych, 

dbałość o stan powierzonych pomieszczeń i sprzętu; 

5) kształcenie w oparciu o: 

a) podstawę programową kształcenia ogólnego; 

b) programy nauczania dopuszczone do użytku przez Dyrektora szkoły; 

c) opracowane plany wynikowe lub rozkłady materiału zatwierdzone przez wicedyrektora 

danego etapu edukacyjnego. 

6) prowadzenie diagnozy przedszkolnej ( gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole); 

7) systematyczne realizowanie programu nauczania z wykorzystaniem możliwie najbardziej 

efektywnych metod nauczania; 

8) dostosowanie metod pracy do możliwości percepcyjnych uczniów;   

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

10) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami 

prawnymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych; 

11) respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną; 

12) systematyczne informowanie uczniów i rodziców o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych 

zgodnie z przyjętą w szkole procedurą powiadamiania rodziców o efektach pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 

13) wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

na dany rok szkolny; 

14) wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku ich powierzenia przez Dyrektora 

szkoły; 

15) pełnienie dyżurów nauczycielskich według harmonogramu; 

16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

17) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ( lub innych organów szkoły w miarę 

potrzeb ) realizowanie przyjętych przez nią uchwał; 

18) współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących nauczania i wychowania;  

19) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną 

itp., z instytucjami wspierającymi pracę szkoły ( jeśli istnieje taka konieczność ); 

20) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i poza nią. 

4. Nauczyciele mają prawo do: 

1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, wprowadzania innowacji           

i eksperymentów zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) decydowania w sprawie doboru metod i form kształcenia, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu; 
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3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów, 

zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania i WSO; 

4) wyrażania opinii o ocenie zachowania uczniów; 

5) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów; 

6) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły; 

7) odmowy wykonania polecenia służbowego dyrektora, jeżeli odmowa ta wynika                              

z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie jest sprzeczne z dobrem ucznia, prawem 

lub dobrem publicznym.  

5. Nauczyciele odpowiedzialni są za: 

1) poziom wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów na zajęciach organizowanych przez szkołę 

oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie: 

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych przydzielonych im       

 do pracy. 

 

§ 34. 

Wicedyrektor 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady 

Pedagogicznej. 

4. Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora określa Dyrektor szkoły, on też sprawuje 

bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zleconych zadań. 

5. Wicedyrektor podczas wykonywania swych obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

 

§ 35. 

Wychowawca klasy 

 

1.   Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest programowanie i organizacja procesu wychowania         

w zespole, wychowawca w szczególności: 

1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania ich do życia w zespole, rodzinie               

i społeczeństwie; 

2) inspiruje i zachęca do działań grupowych, dba o integrację zespołu uczniowskiego; 

3) współorganizuje i bierze udział w życiu kulturalnym klasy; 

4) kontroluje realizację obowiązku szkolnego, analizuje na bieżąco wyniki w nauce uczniów, 

motywuje i zachęca do nauki; 

5) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów, jeśli potrzeba z udziałem 

pedagoga lub psychologa szkolnego; 

6) otacza indywidualną opieką każdego ucznia w miarę potrzeb; 

7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje 

przebieg działań wychowawczych. 

5. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami w celu: 

1) informowania o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

2) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych; 

3) rozpoznania warunków życia i nauki swoich uczniów; 

4) zachęcania do udziału w życiu klasy i szkoły. 

6. Wychowawca klasy współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

pomoc w celu rozpoznania potrzeb i trudności uczniów, zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
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oraz organizowania odpowiednich form pomocy i zajęć dodatkowych na terenie szkoły i poza nią 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego,      

a także w miarę potrzeb. 

8. Wychowawca dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej w klasie, składa 

sprawozdania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów wychowawczych. 

9. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia  ( m.in. dziennik, arkusz ocen, 

świadectwa szkolne ) zgodnie z odrębnymi przepisami.  

10. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę 

wychowawcy. Wniosek na piśmie, wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 

rodziców danego oddziału.  

11. Dyrektor zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania 

zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. 

 

 

§ 36. 

 

Pedagog i psycholog szkolny 

 

1. W zespole szkół zatrudnia się pedagogów i psychologów szkolnych. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                    

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego określony jest                             

w indywidualnych zakresach obowiązków. 

4. Pedagog i psycholog szkolny współpracują z nauczycielami w ramach realizacji statutowych 

zadań szkoły. 

 

§ 37. 

 

Logopeda 

 

1. W zespole szkół zatrudnia się nauczyciela logopedę. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym  prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców          

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 38. 

 

Nauczyciel terapii pedagogicznej 

 

1. W zespole szkół zatrudnia się nauczycieli terapii pedagogicznej. 

2. Do zadań nauczyciela terapeuty należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 39. 

Doradca zawodowy 

 

1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada Dyrektor Szkoły. 

2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się koordynator 

doradztwa powołany przez Dyrektora. 

3. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz na pomoc w planowaniu kształcenia; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych w tym 

o szkołach ponadgimnazjalnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych 

porad uczniom i ich rodzicom; 

4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia; 

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

4. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji.   

 

 

§ 40. 

Zespoły nauczycielskie 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany zespołem 

nauczycielskim, którego zadaniem jest w szczególności: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

2) ustalenie zestawu podręczników dla danego oddziału; 

3) analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów przed śródsemestralnymi                          

i klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej;  
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2. Dopuszcza się tworzenie jednego zespołu nauczycielskiego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nich 

ci sami nauczyciele. 

3. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe, których zadaniem jest współpraca w celu realizacji zadań statutowych 

szkoły i wymiana doświadczeń. 

4. W zespole szkół pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele terapii pedagogicznej, nauczyciel 

wspomagający tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.  

6. Zespół ustala w porozumieniu z Dyrektorem  plan pracy na dany rok szkolny. 

7. Przewodniczący zespołów zapoznają członków Rady Pedagogicznej z problemami poruszanymi 

na spotkaniach zespołów oraz przedstawiają wnioski do pracy.  

 

Rozdział 6. 

Współpraca rodziców i nauczycieli 

 

§ 41. 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice w szkole mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów i trudności w nauce dziecka; 

5) porad psychologa i pedagoga; 

6) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

8) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły Dyrektorowi i organom nadzorującym pracę 

szkoły. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) dopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania własnego dziecka; 

5) utrzymywanie systematycznego kontaktu i współdziałanie z wychowawcą i innymi 

nauczycielami; 

6) informowanie wychowawcy lub pedagoga o istotnych w procesie dydaktycznym 

i wychowawczym chorobach lub dysfunkcjach dziecka; 

7) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole. 

4. Dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów poniżej 7 roku życia do szkoły przyprowadzają  

i ze szkoły odbierają rodzice lub osoby przez nich upoważnione. 

5. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły musi być złożone w formie pisemnej u wychowawcy 

klasy i musi zawierać: dane personalne rodziców dziecka i osoby upoważnionej wraz z serią 

i numerem dowodu osobistego, podpisy rodziców. Upoważnienie przechowuje się 

w dokumentacji wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy. 

6. Rodzice na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną powinni być poinformowani 

o grożącej ich dziecku ocenie niedostatecznej. 

7. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

powinny być organizowane przynajmniej raz na kwartał. 
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Rozdział 7. 

Uczniowie szkoły 

 

§ 42. 

Obowiązek szkolny 

 

1. Dzieci i młodzież podlegają obowiązkowi szkolnemu, odpowiedzialni za realizację obowiązku 

szkolnego są rodzice/prawni opiekunowie dzieci i młodzieży.  

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

3. Na wniosek rodziców/ opiekunów po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

dyrektor szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.  

 

4. Dyrektor szkoły prowadzi księgę ewidencji uczniów, odnotowuje każdego roku, w porozumieniu 

z organem prowadzącym informację o spełnianiu przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki.  

 

§ 43. 

Prawa ucznia 

 

1. Uczeń w szkole ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

2) znajomości programów nauczania, zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów, zasad 

klasyfikowania i promowania; 

3) sprawiedliwej i jawnej oceny; 

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę         

i poszanowanie godności własnej; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,         

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) pomocy ze strony specjalistów w szkole; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych; 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się              

w organizacjach działających w szkole; 

12) odpoczynku w przerwach między lekcjami. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub w jego imieniu wychowawca może złożyć 

do Dyrektora szkoły zażalenie. 

3. Od decyzji podjętej przez Dyrektora nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 44. 

Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zapisów zawartych w statucie szkoły. 

2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest obowiązek nauki. W tym zakresie uczeń: 

1) regularnie, punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

2) systematycznie przygotowuje się do zajęć, stara się być na zajęciach aktywny; 

3) starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń; 

4) uzupełnia braki wynikające z absencji; 

5) przygotowuje się do sprawdzianów.  

3. Ucznia obowiązuje zachowanie właściwej dyscypliny i kultury zachowania. Obowiązkiem ucznia 

jest: 
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1) przestrzeganie zapisów statutu i regulaminów szkolnych; 

2) stosowanie się do zarządzeń Dyrektora, ustaleń Rady Pedagogicznej czy Samorządu 

Uczniowskiego; 

3) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w sprawach dotyczących 

procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

4) dostosowanie się do organizacji nauki w szkole; 

5) przestrzeganie regulaminów pracowni; 

6) przebywanie w trakcie zajęć szkolnych na terenie szkoły; 

7) postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa, respektowanie ustalonych zasad porządku 

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

8) bezzwłoczne zgłoszenie pracownikom szkoły informacji o dostrzeżonych zagrożeniach; 

9) dbałość o mienie publiczne i prywatne – w przypadku udowodnienia uczniowi czynu 

zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice / prawni opiekunowie ucznia ponoszą 

odpowiedzialność materialną; 

10) troska o czystość w pomieszczeniach szkoły (m.in. poprzez zmianę obuwia); 

11) terminowe i solidne wywiązywanie się z powierzonych i samodzielnie podjętych 

obowiązków; 

12) zwalnianie się z lekcji wyłącznie na pisemną prośbę rodziców; 

13) usprawiedliwianie każdej nieobecności i spóźnień w trybie ustalonym z wychowawcą klasy. 

4. W szkole obowiązuje zakaz: 

1) opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

2) wprowadzania na teren szkoły osób trzecich; 

3) palenia papierosów i ich zamienników, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków               

i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły jak i na terenie wokół niego;  

4) przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, nie związanych z procesem nauczania 

(szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, zniszczenia); 

5) przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu; 

6) noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; 

7) nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach 

bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur na przerwie; 

5. Ucznia obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                

i innych pracowników szkoły. Uczeń powinien: 

1) szanować godność osobistą własną i innych; 

2) prezentować wysoką kulturę słowa; 

3) postępować uczciwie i taktownie; 

4) odnosić się życzliwie do innych, służyć pomocą młodszym i słabszym; 

5) przestrzegać podstawowych zasad kultury, reguł grzecznościowych; 

6) wyłączać podczas zajęć edukacyjnych telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne – 

złamanie tej zasady skutkuje odebraniem przez nauczyciela wyłączonego telefonu bądź innego 

urządzenia i przekazanie do sekretariatu szkoły, skąd może je odebrać tylko osobiście 

rodzic/opiekun ucznia. 

6. W szkole obowiązuje dbałość o odpowiedni wygląd zewnętrzny. Uczeń powinien:  

1) dbać o schludny, estetyczny wygląd, higienę osobistą; 

2) zadbać o stosowny strój szkolny: 

a) czyste, skromne ubranie podczas codziennych zajęć; 

b) strój galowy: biała bluzka/koszula, granatowe/czarne spodnie lub spódnica;  

c) strój sportowy obowiązujący na zajęciach sportowych.  

3) Stosować się do wymagań dotyczących w szczególności: 

a) zakazu stosowania makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci, noszenia okazałej 

i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii;  

7. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły, i społeczności lokalnej,                       

a w szczególności: 

1) szanować symbole narodowe, podtrzymywać i pielęgnować tradycje ojczyste i szkolne; 

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować ją w swojej miejscowości, gminie, kraju; 
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3) włączać się w przygotowanie szkolnych uroczystości, apeli , konkursów oraz organizowanych 

imprez czy prowadzonych akcji; 

4) aktywnie uczestniczyć w uroczystościach, imprezach i akcjach w szkole. 

 

§ 45. 

Ocenianie uczniów 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu                   

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach            

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statusie. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                         

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce. 

7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają: 

1) Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów Szkoły 

Podstawowej, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego statutu; 

2) Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów Gimnazjum 

będący załącznikiem nr 2 do niniejszego statutu. 

 

§ 46. 

Nagrody i kary 

1. Uczniowie za swoje osiągnięcia i zachowanie mogą być nagradzani lub karani.  

2. Nagradza się uczniów za: 

1) rzetelną naukę 

2) wzorowe zachowanie; 

3) wybitne osiągnięcia z zakresu danego przedmiotu; 

4) inne szczególne działania. 

3. Wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwała wychowawcy klasy; 
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2) pochwała dyrektora szkoły; 

3) list pochwalny skierowany do rodziców; 

4) dyplomy, nagrody, książki; 

5) nagroda rzeczowa. 

4. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły lub inne wykroczenia. 

5. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) upomnienie Dyrektora szkoły; 

3) nagana Dyrektora szkoły; 

4) przeniesienie do równoległego oddziału; 

5) wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

6. Kara jest uzależniona od wagi przewinienia oraz częstotliwości łamania postanowień statutu. 

7. Kary i nagrody nie muszą być stosowane według wyżej wymienionego porządku.  

8. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice/opiekunowie lub przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie  

7 dni od daty nałożenia kary. 

9. Dyrektor w  porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przedstawicielem Samorządu 

Uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

10. Od decyzji podjętej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje.  

11. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanej uczniowi nagrodzie lub karze.  

§ 47. 

Przeniesienie ucznia do innego oddziału/szkoły 

 

1. W przypadku łamania przez ucznia postanowień statutu i braku poprawy zachowania pomimo 

udzielanych upomnień, Dyrektor może karnie przenieść ucznia do równoległego oddziału. 

2. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć 

na postawę ucznia.  

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w statucie 

szkoły, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą efektu; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający  zdrowiu lub życiu 

innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo; 

4) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego 

ucznia. 

4. Wniosek dyrektora wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 48. 

Skreślenie ucznia z listy uczniów 

 

Ucznia skreśla się z listy uczniów z końcem roku szkolnego, w którym kończy on 18 lat. 

Przed skreśleniem z listy uczniów Dyrektor informuje o tym zamiarze rodziców ucznia. 

 

§ 49. 

Naruszenie praw ucznia 

 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę 

do Dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor w terminie 14 dni rozpatruje skargę, o czym zobowiązany jest powiadomić ucznia 

i jego rodziców. 



 26 

3. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora w terminie 30 dni 

do Rzecznika Praw Ucznia, o czym powiadamia Dyrektora szkoły.  

 

Rozdział 8. 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 50. 

Obowiązek szkolny 

 

1. Za realizację obowiązku szkolnego przez uczniów odpowiadają ich rodzice/prawni opiekunowie. 

Brak realizacji obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie administracyjnym. 

2. Na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor 

szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

3. W księgach ewidencji prowadzonych przez Dyrektora odnotowuje się każdego roku,                     

w porozumieniu z organem  prowadzącym, informację o spełnianiu przez dzieci i młodzież 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

 

§ 51. 

Ogólne zasady przyjmowania uczniów do szkoły i dzieci do oddziałów przedszkolnych 

 

1. Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Rekrutacja w szkole odbywa się na podstawie zarządzenia Dyrektora opublikowanego na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez Dyrektora 

Zespołu Szkół dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 

4. Komisja rekrutacyjna sprawdza pod względem formalnym zgłoszenia i rozpatruje wnioski             

o przyjęcie do szkoły w oparciu o zasady określone w statucie szkoły. 

5. Uchodźcy ( obcokrajowcy ), którzy uzyskali prawo stałego pobytu w Polsce przyjmowani 

są według odrębnych przepisów. 

 

§ 52. 

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego 

 

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

2. Zasady, kryteria i harmonogram rekrutacji określone są przez organ prowadzący. Publikuje się je 

na stronie internetowej szkoły. 

3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składają w sekretariacie szkoły rodzice/prawni 

opiekunowie dziecka, w terminie ustalonym na dany rok szkolny przez organ prowadzący. 

Do wniosku dołączane są dokumenty określone w ustawie, potwierdzające spełnianie podanych 

tam kryteriów.  

4. Do publicznego przedszkola lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje 

się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.  

5. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie, niż liczba wolnych miejsc 

w oddziałach przedszkolnych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę kryteria określone w ustawie.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddziały przedszkolne  nadal dysponują 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, 

jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostały wolne miejsca w oddziale 

przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 
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przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi przez organ 

prowadzący.  

 

§ 53. 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą  6 lub     

7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust.4  Ustawy o systemie 

oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie 

do szkoły na podstawie art. 16 ust.2 Ustawy  o systemie oświaty, zaś do oddziału przedszkolnego, 

które ukończyły 5 lub 6 lat. 

2.  Z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Zgłoszenia dziecka do szkoły 

dokonują rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka wypełniając kartę zgłoszenia. 

3.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej na pisemny wniosek 

rodziców może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły. 

4.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej na pisemny wniosek 

rodziców może podjąć decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż na jeden 

rok.  

5.  Na wniosek rodziców.(prawnych opiekunów) przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

6.  Dyrektor Szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której 

obwodzie uczeń mieszka i informuje go o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego. 

7.  Rekrutacja w szkole podstawowej odbywa się na podstawie harmonogramu przyjęć do szkoły 

na dany rok szkolny, podanego do publicznej wiadomości zarządzeniem Dyrektora szkoły 

na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły. 

8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria za które przydziela się 

odpowiednia liczbę punktów:  

1) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Mysiadle,- 6 pkt 

2) dziecko, które realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Mysiadle,- 5 pkt; 

3) dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lesznowola - 4 pkt; 

4) dzieci samotnych, pracujących matek lub ojców- 3 pkt; 

5) dzieci z rodzin wielodzietnych- 2 pkt. 

9. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka spoza obwodu w trakcie roku szkolnego podejmuje Dyrektor 

szkoły. 

10.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej Dyrektor szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku 

szkolnego. 

11.  Decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy podejmuje Dyrektor szkoły. 

12.  Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę i prowadzi księgę ewidencji spełniania obowiązku szkolnego 

przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

13.  W księdze ewidencji prowadzonej przez Dyrektora odnotowuje się każdego roku,                              

w porozumieniu z organem prowadzącym informacje o spełnianiu przez dzieci i młodzież 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

14. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

15. Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są do szkoły  według odrębnych 

przepisów. 

16.  Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce, przyjmowani są       

 do szkoły według odrębnych przepisów. 
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§ 54. 

Zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie 

gimnazjum.  

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum 

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów na podstawie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej.   

4. Kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się na podstawie następujących 

kryteriów: 

1) Kandydaci mogą być przyjęci do gimnazjum, jeśli na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.  

2) Kandydaci otrzymują za swoje osiągnięcia określoną liczbę punktów. Punkty przyznawane 

są za: 

a) wyniki sprawdzianu szóstoklasisty ( liczba punktów równa liczbie punktów 

uzyskanych na sprawdzianie – max 40); 

b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z pięciu wybranych 

przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, obowiązkowy język 

obcy. Sposób przeliczania punktów: 

- celujący – 10 punktów; 

- bardzo dobry – 8 punktów; 

- dobry – 6 punktów; 

- dostateczny – 4 punkty; 

- dopuszczający – 2 punkty. 

c) świadectwo z wyróżnieniem – 5 punktów; 

d) inne osiągnięcia wyróżnione na świadectwie – 5 punktów; 

e) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów. 

5. Laureaci  lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie      

z właściwymi przepisami przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od wyżej 

wymienionych zasad.   

6. Uczniowie przyjęci do klas pierwszych będą umieszczani na liście w kolejności zgodnej z liczbą 

uzyskanych punktów.  

7. Uczniowie kończący Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle 

zamieszkujący poza obwodem szkoły podlegają takim samym zasadom rekrutacji, jak inni 

uczniowie zamieszkujący poza obwodem. 

8. Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie dziecka do gimnazjum składają w sekretariacie 

szkoły odpowiednio: 

1) kartę zgłoszenia – w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły; 

2) wniosek – w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

9. Uczniowie wracający z pobytu za granicą przyjmowani są do szkoły według odrębnych 

przepisów. 

10. Uchodźcy (obcokrajowcy), którzy otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce przyjmowani są 

do szkoły według odrębnych przepisów.  

 

§ 55. 

Procedura odwoławcza i dane osobowe w procesie rekrutacji 

 

1. Procedura odwoławcza. 

1) rodzice, których dziecko nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego/szkoły może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia                                 

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.  
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2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku.  

3) w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice/ prawni opiekunowie mogą wnieść 

do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor 

rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.   

2. Dane osobowe kandydatów do szkoły. 

1) dane osobowe kandydatów gromadzone są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych; 

2) administratorami danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Zespół Szkół 

w Mysiadle; 

3) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym uczeń korzysta z rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły; 

4) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

 

Rozdział 9. 

Warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo uczniom 

 

§ 56. 

Opieka nad uczniami 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie: 

1) nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

kierują się dobrem uczniów, poszanowaniem ich godności osobistej, troską o ich zdrowie  

i bezpieczeństwo; 

2) za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, zobowiązany jest 

on również do niezwłocznego udzielenia pomocy i poinformowania Dyrektora szkoły        

o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia, podczas wycieczek szkolnych – kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami; 

4) odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w zakresie BHP określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła posiada monitoring wizyjny. 

3. Szkoła współdziała z policją  w sytuacjach interwencyjnych, a także w zakresie profilaktyki. 

4. Sprzęt szkolny dostosowany jest do wymogów bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

5. Nauczyciele pełnią dyżury nauczycielskie podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

6. Dyżury rozpoczynają się przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i trwają do ostatniej przerwy 

włącznie.  

7. Uczniowie oczekujący na transport do domu przebywają do czasu  odjazdu autobusu pod opieką 

nauczyciela świetlicy szkolnej lub innego nauczyciela.   

8. Szkoła świadczy swym uczniom pomoc medyczną podczas zajęć szkolnych, w miarę swoich 

możliwości i posiadanych środków. 

9. Zasady opieki przedlekarskiej i profilaktyki zdrowotnej prowadzonej na terenie szkoły: 

1) w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie, 

równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia. Dziecko zostaję oddane pod opiekę 

lekarza, a do czasu przyjazdu rodziców dziecku towarzyszy nauczyciel lub Dyrektor szkoły; 

2) w szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim ( nie dotyczy 

to udzielania pomocy w nagłych przypadkach ); 

3) każde podanie uczniowi leków w szkole powinno się odbywać na pisemną prośbę rodziców. 

Rodzice powinni określić nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania; 

4) w przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców, mają 

oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną. 
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10. Wycieczki poza teren szkoły organizowane są zgodnie z przepisami dotyczącymi turystyki 

szkolnej oraz  Szkolnym regulaminem wycieczek. 

 

§ 57. 

Dyżury nauczycielskie 

 

1. Każdy nauczyciel pełni dyżury nauczycielskie podczas przerw zgodnie z harmonogramem 

dyżurów ustalonym na dany rok szkolny przez Dyrektora. 

2. Dyżury rozpoczynają się przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i trwają do ostatniej przerwy 

włącznie, obejmując czas przejścia uczniów do szatni oraz ich wyjścia z budynku szkoły.  

3. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel zastępujący go w czasie lekcji, albo inny 

wyznaczony przez Dyrektora lub Wicedyrektora. 

 

§ 58. 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa ( na podstawie uchwały Rady 

Ministrów z dn. 7 XI 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy         

w szkołach i placówkach ). 

2. Zadania koordynatora: 

1) zna założenia programu rządowego „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, zapoznaje 

Radę Pedagogiczną z tymi założeniami; 

2) współorganizuje realizację zadań na terenie szkoły łącznie ze szkoleniami dla środowiska 

szkolnego; 

3) zna zadania Dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników związane z bhp uczniów 

oraz obowiązującą dokumentacją z nich wynikającą – koordynuje ich prawidłową 

realizację; 

4) sprawuje opiekę nad pracami Rady Pedagogicznej dotyczącymi zapisów statutowych 

związanych z bezpieczeństwem uczniów i dyscypliną szkolną oraz stosowaniem tych 

zapisów w praktyce szkolnej; 

5) wpływa na działania Rady Pedagogicznej wynikające z programu wychowawczego           

i programu profilaktyki zapewniające psychiczne, fizyczne i socjalne bezpieczeństwo 

uczniów; 

6) współpracuje z inspektorem ds. bhp – zna zakres jego obowiązków i oddziaływań                

w szkole; 

7) współpracuje z organami szkoły w zakresie bhp uczniów; 

8) zna zalecenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czuwa nad realizacją 

działań nauczycieli wynikających z tych zaleceń; 

9) współtworzy zakres kontroli wewnętrznej dotyczącej bhp uczniów.  

 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 59. 

 

Zespół Szkół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Lesznowola. Zasady prowadzenia 

gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 60. 

 

1. Zespół Szkół, szkoła podstawowa i gimnazjum używają pieczęci i stempli urzędowych zgodnie          

z odrębnymi przepisami.   
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2. Tablice i pieczęcie urzędowe Zespołu Szkół zawierają nazwę zespołu. Na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy.  

3. Tablice i pieczęcie urzędowe szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły. Na pieczęciach może 

być używany skrót nazwy. 

 

§ 61 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób wydawania 

duplikatów oraz odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.  

 

§ 62 

 

1. Statut Zespołu Szkół obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: 

1) uczniów;  

2) rodziców; 

3) nauczycieli; 

4) pozostałych pracowników szkoły. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie nadrzędne akty prawne,        

w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr.256, poz.2572 

z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze; 

2) Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr.97, 

poz.674); 

3) Ustawa z dn. 26 czerwca 1074 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998r. Nr 21 poz.94 

ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Zmiany w statucie muszą być przegłosowane zwykłą większością głosów w obecności  

2/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 


