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STATUT SZKOŁY
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1

1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.
2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie wchodzą publiczne szkoły:
1) Szkoła Podstawowa;
2) Liceum Ogólnokształcące.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek w Ożarowie przy ul. Osiedle Wzgórze 54.
4. Dane adresowe Zespołu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów
tel./ fax 158611016, 158611993
Adres internetowy: www.zso-ozarow.oswiata.org.pl, www.zso.ozarow.pl
e-mail: zso-ozarow@wp.pl
5. Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach i stemplach może być używany
czytelny skrót nazwy – ZSO im. E. Szylki w Ożarowie.
6. Szkoła wchodząca w skład Zespołu używa tablic i pieczątek zawierających u góry nazwę Zespołu,
a u dołu nazwę szkoły.
7. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć wchodzące w skład Zespołu szkoły: Szkołę Podstawową i Liceum
Ogólnokształcące;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r.
poz. 1148 z późn. zm.);
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu;
4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem - uczniem Zespołu;
5) nauczycielach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Zespołu;
6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim - należy przez to
rozumieć organy działające w Zespole;
7) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej
powierzono jeden z oddziałów w szkole.
§2

1. Zespół prowadzi Gmina Ożarów zwana dalej organem prowadzącym.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołami Zespołu prowadzi Świętokrzyski Kurator Oświaty zwany dalej
organem nadzorującym.
§3
1.
2.
3.
4.

Zespół jest jednostką budżetową.
Zespół może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej i materialnej Zespołu określają odrębne przepisy.
Obsługę finansowo-księgową oraz administracyjną Zespołu prowadzi Centrum Obsługi Szkół
i Przedszkoli mieszczące się w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów.
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§4

1. Cykl kształcenia w szkołach Zespołu jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania

2.

3.
4.

5.
6.
7.

i wynosi:
1) w Szkole Podstawowej - 8 lat:
a) I etap edukacyjny - klasy 1-3,
b) II etap edukacyjny - klasy 4-8;
2) w Liceum Ogólnokształcącym - 4 lata
a) oddziały 4 - letniego liceum ogólnokształcącego
b) oddziały dotychczasowego 3 -letniego Liceum Ogólnokształcącego - 3 lata.
Szkoła Podstawowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów
zamieszkałych w obwodzie, którego granice ustalone są w uchwale NR VII/37/2019 Rady Miejskiej
w Ożarowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Ożarów i określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Ożarów. Jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na
ponadpodstawowym etapie kształcenia.
Klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b
funkcjonują do czasu zakończenia kształcenia nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.
Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych,
kadrowych i finansowych, wyznacza na początku nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla danego
oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w zakresie rozszerzonym.
Nauka w szkołach Zespołu jest bezpłatna.
Zasady rekrutacji uczniów do szkół Zespołu określają przepisy Rozdziału 6 Ustawy.
Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty
na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zasadach
ogólnych postępowania administracyjnego.
§5

1. W Zespole funkcjonują:
1) świetlica;
2) biblioteka szkolna z czytelnią i centrum multimedialnym;
3) stołówka.
2. W Zespole mogą być tworzone klasy integracyjne oraz klasy sportowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w miarę posiadania bazy lokalowej i środków finansowych.

3. W miarę posiadanych przez Zespół środków mogą być prowadzone eksperymenty pedagogiczne
wg opracowanego przez nauczyciela programu i po uzyskaniu akceptacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – Dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady
i warunki tej działalności.
5. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje
polityczne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów

STATUT SZKOŁY
§6
1. Za zgodą Dyrektora wyższe uczelnie mogą zawierać umowy o odbywaniu praktyk przez studentów.
2. Warunki prowadzenia praktyk określają odrębne przepisy.

Rozdział 2 - Cele i zadania szkół Zespołu
§7
1. Szkoły Zespołu realizują cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawa.
2. W nauczaniu i wychowaniu szkoły Zespołu dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie
z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania
dziedzictwa kulturowego ludzkości.
3. Szkoły Zespołu podejmują działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Cele Szkoły to:
1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Szkoły oraz do dalszego kształcenia;
2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem ich wrodzonego potencjału
rozwojowego;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów i zasad
określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków Szkoły wchodzącej w skład Zespołu i wieku
uczniów a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
i rodzaju niepełnosprawności;
4) zapewnianie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkół Zespołu.
4. Cele wymienione w ust. 3 społeczność Szkół osiąga poprzez realizację innowacyjnego i nowatorskiego
procesu nauczania i uczenia się, który określa:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą
działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści o charakterze
wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
5. Do zadań Zespołu umożliwiających osiąganie celów określonych w ust. 3 należy w szczególności:
1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowująca treści, metody i organizację poszczególnych
zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promująca zdrowy styl życia i skutecznie
zapobiegająca współczesnym zagrożeniom;
3) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
4) organizowanie nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie;
5) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;
6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych
niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie;
8) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez:
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a) organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych,
b) organizację konkursów i zawodów sportowych,
c) organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez;
9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
10) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy
rodziców, organizację dojazdu do szkoły, inne okoliczności;
12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
13) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć edukacyjnych
z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia.
6. Cele i zadania szkół Zespołu realizowane są w oparciu o zatwierdzony, roczny plan pracy Zespołu, przez
kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.
§8
1. Celem działalności dydaktycznej Szkół jest rozpoznawanie i rozwijanie wrodzonych zdolności
i predyspozycji umysłowych ucznia, wdrożenie do samodzielnej pracy i przygotowanie do podjęcia nauki
na kolejnych szczeblach edukacji poprzez:
1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości ucznia i szkoły;
2) stosowanie efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania;
3) nauczanie indywidualne dla dzieci chorych oraz stale lub okresowo niezdolnych do nauki
w warunkach szkolnych;
4) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;
5) uczenie i doskonalenie kompetencji kluczowych;
6) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości
finansowych Szkoły i potrzeb ucznia;
7) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami
indywidualnymi;
8) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów;
9) poszukiwanie i współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych.
2. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny w kształtowaniu prawidłowego środowiska
wychowawczego stosownie do wieku i potrzeb ucznia oraz możliwości Zespołu. W tym celu:
1) tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze poprzez realizację programu
wychowawczo-profilaktycznego;
2) diagnozuje potrzeby i problemy występujące w społeczności szkolnej;
3) systematycznie monitoruje zachowania uczniów;
4) kultywuje dobre tradycje i obrzędowości;
5) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;
6) współpracuje z rodzicami, pracownikami poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradniami
specjalistycznymi;
7) współpracuje, na miarę potrzeb, z władzami samorządowymi, lokalnymi organizacjami i instytucjami;
8) wspomaga w doskonaleniu kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
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§9
1. W zakresie wolontariatu Zespół:
1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;
2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje,
stowarzyszenia, itp. działające poza Szkołą na podstawie zawartych porozumień lub umów również na
terenie Szkoły;
3) organizuje własne działania w zakresie wolontariatu włącza w nie uczniów.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia
lub pełnoletniego ucznia.
§ 10
1. Zespół zapewnia uczniom konieczną pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez:
1) rozpoznawanie trudności dziecka i ucznia przez nauczyciela, pedagoga i innych specjalistów
zatrudnionych w Zespole;
2) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, odkrywania i doskonalenia wrodzonych zdolności,
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie;
3) organizowanie, w zależności od potrzeb i zaleceń współpracujących z Zespołem właściwych poradni
psychologiczno – pedagogicznych zajęć specjalistycznych;
4) objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz objętych nauczaniem indywidualnym;
5) porady dla uczniów;
6) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców.
2. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.
§ 11

1. W celu rozwinięcia wykazanych przez uczniów zainteresowań Zespół zapewnia możliwość tworzenia kół
przedmiotowych, zainteresowań i w ramach swoich możliwości tworzy warunki dla realizowania
zainteresowań uczniów.
2. Zespół otacza opieką uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i liceum
ogólnokształcącym, umożliwiając im adaptację w nowych warunkach (wrzesień bez ocen
niedostatecznych, zajęcia integrujące).
3. Zespół umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez
organizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego koordynatorem jest doradca
zawodowy.
§ 12
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę
w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zespół zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym
i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
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3. Zespół umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej na warunkach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 13
1. Zespół realizuje zadania opiekuńcze zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz potrzebami
środowiska w/g następujących zasad:
1) osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie Zespołu są
nauczyciele prowadzący zajęcia, opiekunowie kół, organizacji szkolnych, wychowawcy świetlicy
oraz bibliotekarze;
2) w trakcie zajęć poza terenem Zespołu opiekę uczniom zapewnia i ponosi odpowiedzialność nauczyciel
organizujący zajęcia, przy czym każde wyjście poza teren Zespołu może być zorganizowane tylko po
uzgodnieniu z Dyrektorem. Każde wyjście poza Zespół winno być odnotowane w książce wyjść, która
znajduje się w sekretariacie Zespołu;
3) w czasie przerw między zajęciami opiekę sprawują - zgodnie z opracowanym regulaminem i ponoszą
z tego tytułu odpowiedzialność - nauczyciele dyżurujący;
4) Dyrektor zleca ułożenie grafiku dyżurów przed lekcjami i w czasie przerw śródlekcyjnych.
2. W Zespole stosuje się następujące formy sprawowania opieki nad uczniami:
1) Dyrektor powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – Wychowawcy –
na czas trwania nauki w cyklu edukacyjnym;
2) w wyjątkowych wypadkach Dyrektor powierza obowiązki Wychowawcy w danej klasie innemu
nauczycielowi Zespołu;
3) Wychowawca ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w wypełnianiu przez Zespół
jego zadań wychowawczo – opiekuńczych;
4) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem proponuje rodzicom szczególne formy opieki nad
uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych bądź losowych są one potrzebne,
w tym stałą lub doraźną pomoc materialną;
5) Wychowawca może być zwolniony przez Dyrektora z obowiązków, gdy wynika to z jego własnej,
umotywowanej prośby;
6) zespół rodziców może zaproponować Dyrektorowi za pośrednictwem klasowej Rady Rodziców
zamianę Wychowawcy po wyczerpaniu możliwości poprawy układu wychowawca – wychowankowie,
wychowawca – rodzice;
7) nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej sprowadzają uczniów do szatni bądź do świetlicy
po zakończeniu zajęć w danej klasie;
8) nauczyciele klas 4-8 oraz sprowadzają uczniów do szatni po zakończeniu zajęć i pozostają w niej do
chwili wyjścia ostatniego ucznia danej klasy;
9) uczniowie I etapu edukacyjnego, którzy ukończyli 7 lat, mogą wracać sami do domu za zgodą
rodziców (adnotacja w dzienniku lekcyjnym na początku roku szkolnego).
3. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych Zespół:
1) organizuje spotkania z policjantem w celu przypomnienia przepisów ruchu drogowego i podnoszenia
umiejętności poruszania się po drogach;
2) prowadzi wśród uczniów Zespołu systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu
drogowego.
4. Szkoła dba o bezpieczeństwo w aspekcie psychicznym i fizycznym ucznia, w szczególności poprzez:
1) poszanowanie godności osobistej ucznia;
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2) dbałości o jego dobro i troskę o zdrowie;
3) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich;
4) pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny i aktywny sposób dyżurów podczas przerw, przed
lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym w szkole harmonogramem dyżurów, oznakowanie ciągów
komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) systematyczne zaznajamianie uczniów w z przepisami BHP i ruchu drogowego;
6) współdziałanie Szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu
drogowego;
7) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz znaczenia zdrowia i dbałości
o nie;
8) kształtowanie umiejętności:
a) obiektywnej samooceny,
b) poznawania własnych uczuć i opanowania własnych emocji,
c) porozumiewania się, współżycia w grupie.
5. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy Zespołu,
zgodnie z indywidualnym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
§ 14
1. Zespół organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.
§ 15
Akty wewnętrzne, w tym szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań Zespołu określają
zarządzenia, regulaminy, procedury lub instrukcje ustalane przez Dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie
z kompetencjami, opinii odpowiednio: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
§ 16
1. Zespół umożliwia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym.
3. Szkoła może wystąpić do Rady Rodziców z prośbą o pokrycie w całości lub części kosztów posiłków
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Rozdział 3 - Organy szkoły i ich kompetencje
§ 17

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
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2. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy Zespołu mogą zapraszać na swoje
plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów Zespołu.
3. Uchwały organów kolegialnych podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się
do ogólnej wiadomości w Zespole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.
4. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji określonych Ustawą i Statutem.
5. Każdy organ Zespołu może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoją
opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
§ 18
1. Dyrektor kieruje Zespołem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami władz
oświatowych, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego działalność szkół Zespołu.
2. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym Zespołu pełniącym funkcje zarządcze i na
zasadzie jednoosobowego kierownictwa wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia,
oraz odpowiedzialność określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Ożarów – Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki w Ożarowie, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz;
2) kierownika jednostki budżetowej;
3) pracodawcy dla zatrudnionych w Zespole pracowników;
4) dyrektora Zespołu;
5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkół Zespołu;
6) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno prawnych na podstawie Ustawy.
3. Dyrektor kieruje sprawami Zespołu poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień
i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych w sposób określony w § 15.
4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z organami statutowymi Zespołu oraz rozstrzyga
kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji.
5. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole w zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami.
6. Dyrektora w wykonywaniu zadań wspierają wicedyrektorzy. Liczbę stanowisk wicedyrektorów ustala co
roku arkusz organizacji Zespołu.
7. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany przez Dyrektora wicedyrektor.
§ 19

1. W Zespole, na podstawie własnego regulaminu, działa jedna, wspólna Rada Pedagogiczna.
2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy, posiadającym
kompetencje i uprawnienia określone w Ustawie oraz innych przepisach.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej zawiera w szczególności:
1) tryb podejmowania uchwał w zakresie kompetencji stanowiących i opiniujących;
2) sposób powiadamiania o zebraniach;
3) sposób dokumentowania prac Rady oraz tryb udostępniania tej dokumentacji;
4) tryb wyłaniania przedstawicieli Rady Pedagogicznej w celach przewidzianych odrębnymi przepisami.
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§ 20

1. W Zespole na podstawie własnego regulaminu działa jedna, wspólna Rada Rodziców reprezentująca ogół
rodziców uczniów Zespołu.
2. Rada rodziców jest organem kolegialnym powołanym na podstawie art. 83 Ustawy, którego kompetencje
są określone w art. 84 Ustawy i innych przepisach.
3. Radę rodziców reprezentuje Zarząd, którego strukturę oraz szczegółowe kompetencje a także sposób
wyłaniania członków Zarządu określa regulamin rady rodziców.
4. W Zarządzie Rady Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich szkół Zespołu.
§ 21

1. Samorząd uczniowski jest organem szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia określone
w art. 85 Ustawy.
2. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Zachowuje się odrębność Samorządów Uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej
działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
§ 22

1. Organy Zespołu są niezależne. Posiadają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji.

2. Organy Zespołu wzajemnie informują się o planowanych i podejmowanych działaniach oraz decyzjach
poprzez:
1) przepływ informacji i wymianę dokumentów;
2) udział przedstawicieli w niektórych zebraniach poszczególnych organów;
3) wspólne omawianie realizacji trudnych problemów.
3. Przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach
lub decyzjach odbywa się poprzez:
1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów;
2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;
3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na stronie internetowej
Szkoły.
4. Dyrektor umożliwia spotkania organom statutowym, udostępniając pomieszczenia na terenie Zespołu.
5. W przypadku zaistnienia sporu między organami Zespołu obowiązkiem tych organów jest dążenie
do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony ustalają między
sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż).
6. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora podjęta po
rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
7. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, arbitrem jest zewnętrzny mediator, zaakceptowany
przez strony konfliktu. Decyzja mediatora jest ostateczna.
8. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora Dyrektor zawiadamia o powstałym konflikcie
organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.
9. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym, udostępniając pomieszczenia na terenie
Zespołu.
10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci
wg zasad ujętych w § 37 Statutu.
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Rozdział 4 - Organizacja Zespołu
§ 23
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i wiosennych określają odrębne przepisy.
2. W roku szkolnym, w Szkole są dwa półrocza:
1) I półrocze - trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia, w którym odbywa się, zgodnie z § 60,
zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;
2) II półrocze - rozpoczyna się w dniu następującym po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej
i trwa do dnia kończącego zajęcia edukacyjne danego roku szkolnego.
3. W każdym roku szkolnym Dyrektor przygotowuje i podaje do 30 września do wiadomości uczniów
i rodziców "Kalendarz roku szkolnego". Kalendarz zawiera m. in.:
1) terminy rozpoczynania i kończenia zajęć;
2) terminy przerw w nauce;
3) terminy ustalenia ocen śródrocznych i rocznych;
4) terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej;
5) terminy zebrań z rodzicami.
- i jest udostępniony na stronie internetowej Zespołu.
3. Podstawową formą pracy szkoły Zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowolekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły Zespołu jest oddział.
§ 24
1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych oddziałów szkół
Zespołu określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem podstawowych wymogów zdrowia i higieny, racjonalnie
planujący pracę uczniów i nauczycieli.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas 1 - 3 szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na edukację
wczesnoszkolną. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel – Wychowawca.
3. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich
planowego pobytu w Szkole.
4. Zajęcia edukacyjne w klasach liceum są prowadzone w formie:
1) zajęć lekcyjnych, w tym zajęć międzyklasowych i międzyoddziałowych;
2) zajęć pozalekcyjnych.
5. Zajęcia lekcyjne (godzina lekcyjna) – trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji
Dyrektora czas prowadzenia zajęć lekcyjnych może zostać skrócony – do 30 minut, lub wydłużony – do
60 minut z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6. Zmiana czasu trwania zajęć, o jakiej mowa w ust.5, jest ogłaszana w formie komunikatu na stronie
internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
7. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut po siódmej i ósmej lekcji; 10 minut po pierwszej, drugiej,
trzeciej, szóstej i ósmej lekcji, 15 minut po czwartej i piątej lekcji.
8. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw
międzylekcyjnych oraz po zajęciach według zatwierdzonego przez Dyrektora harmonogramu.
9. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
10. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów.
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§ 25
1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej
wychowawcą.
2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że jest to
niemożliwe z przyczyn obiektywnych.
3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:
1) na wniosek wychowawcy, zaaprobowany przez dyrektora;
2) na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców danego
oddziału, zaaprobowany przez Dyrektora.
§ 26
1. W Zespole działają stałe zespoły nauczycieli:
1) Zespoły klasowe -w jego skład wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale;
2) Zespoły przedmiotowe:
a) zespół przedmiotowy nauczycieli klas 1-3,
b) zespół przedmiotowy nauczycieli klas 4-8,
c) zespół przedmiotowy nauczycieli liceum.
3) Zespół wychowawczy, koordynujący pracę wychowawczą i opiekuńczą
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w danym roku
szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające
wnioski i rekomendacje, podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym.
4. Dyrektor może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe, zgodnie z potrzebami Zespołu.
§ 27
1. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich dopuszczania
do użytku w Szkole określają odrębne przepisy.
2. Informacja dla uczniów i rodziców o obowiązujących w kolejnym roku szkolnym, w danym oddziale
podręcznikach, materiałach edukacyjnych i ćwiczeniowych jest umieszczania na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej Zespołu do 30 czerwca danego roku szkolnego.
§ 28
1. Zespół zapewnia uczniom dobrowolną i bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Do form pomocy, o jakiej mowa w ust 1 należą:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;
2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne;
5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - wymaga wskazania tej formy dla ucznia w opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
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7) indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;
8) porady, konsultacje, warsztaty.
3. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez
organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu
na zasadach określonych w Ustawie.
§ 29
1. Zespół udziela uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, zgodnie z odrębnymi
przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.
2. Zespół, w miarę możliwości, udziela uczniom pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych
źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia Dyrektora
z ofiarodawcą pomocy.
§ 30
1. Zespół korzysta z wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie doskonalenia kompetencji
pedagogicznych nauczycieli.
2. Zespół umożliwia pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie obserwacji
w naturalnym środowisku ucznia.
3. Zespół na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym.
4. Zespół tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami poradni
mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.
5. Zespół korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między Zespołem a poradnią.

§ 31
1. Zespół organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Szkolne Koło Wolontariatu
prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych pod kierunkiem opiekuna.
2. W ramach działalności Koła uczniowie w szczególności:
1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska
naturalnego;
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
6) promują ideę wolontariatu w Szkole.
3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze uchwały kryteria
uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną, w tym w szczególności
w formie wolontariatu.
4. Szkoła korzysta z pomocy wolontariuszy o ile wystąpi taka potrzeba oraz będzie taka możliwość. Decyzję
w tej sprawie podejmuje każdorazowo Dyrektor po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego.
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§ 32
1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego realizowanego w Zespole jest udzielanie
uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku
kształcenia i zawodu.
2. Działania nakierowane osiąganiu celu realizowane są poprzez:
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas 7 i 8;
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań
zawodowych,
b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu
zawodowym,
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów
niedostosowanych społecznie;
3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym
zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych
stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Zespole realizowane jest przez wszystkich nauczycieli,
a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji
i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców
Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.
4. Koordynatorem systemu doradztwa zawodowego w Szkole jest pedagog szkolny - nauczyciel doradztwa
zawodowego.
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Zespole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy
potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia
edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy,
spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki,
wolontariat.
6. Plan działań szkół Zespołu z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół
nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.

§ 33
1. Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor,
dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Z biblioteki Zespołu mogą korzystać: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu.
4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czasie lekcji i wypożyczanie ich poza teren biblioteki;
3) prowadzenie lekcji bibliotecznych (w grupach lub oddziałach);
4) korzystanie z komputerów.
5. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do:
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1) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania
u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach informacji
oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.,
c) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,
d) przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów literackich,
e) wykonywanie gazetek tematycznych,
f) indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze;
2) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez
gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, obrzędów i tradycji polskich i obcych,
symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir-vivre i popularyzowanie tej wiedzy.
6. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne
użytkowanie,
d) kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
2) z nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych,
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
c) informowania o nowościach książkowych i innych,
d) współpracy w zakresie uzupełniania zbiorów,
e) współdziałania w przygotowaniu imprez szkolnych,
f) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania
się z dbania o wspólne podręczniki;
3) z rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
a) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania
o wspólne podręczniki,
b) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania
trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
4) z innymi bibliotekami:
a) wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych,
b) organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
c) uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez inne biblioteki,
d) wspólne organizowanie konkursów,
e) prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach,
f) wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
7. Biblioteka działa na podstawie własnego regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora.
8. Plan oraz godziny pracy biblioteki, a także indywidualny przydział czynności nauczycieli bibliotekarzy
zatwierdza Dyrektor.
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§ 34
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd
do i ze szkoły, Zespół organizuje świetlicę.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu, celem jej działania
jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami edukacyjnymi przewidzianymi
w organizacji roku szkolnego.
3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy grup świetlicowych. Plany pracy
grup świetlicowych są opracowane na rok szkolny i uwzględniają wiek uczniów i ich zainteresowania.
4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji ujmowane są w dzienniku zajęć
świetlicy.
5. Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad uczniem od momentu, w którym zgłosi on swoją obecność
w świetlicy.
6. Świetlica działa na podstawie własnego regulaminu nadanego przez Dyrektora, określającego godziny jej
pracy.
7. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.
§ 35
1. W celu wspierania rozwoju uczniów w Zespole funkcjonuje stołówka. Stołówką szkolną kieruje
kierownik.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość
opłaty za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Zespół może wystąpić do Rady Rodziców z prośbą o pokrycie w całości lub części kosztów posiłków
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
§ 36
1. W celu realizacji zadań statutowych, w tym opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów,
Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły
i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego
użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich
podstawie przez dyrektora.

Rozdział 5 - Współdziałanie rodziców i nauczycieli
§ 37
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale i szkole;
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2) znajomości

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn jego
trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
Zespołu.
Formami kontaktów rodziców z Zespołem w celu wymiany informacji, w tym o otrzymanych przez
dziecko ocenach bieżących oraz przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, a także dyskusji na tematy
wychowawcze są:
1) zebrania rodziców uczniów z Wychowawcą klasy - organizowane co najmniej 4 razy w roku
szkolnym;
2) konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami;
- dowodem potwierdzającym obecność rodziców na spotkaniach jest lista obecności uczestników.
O terminach zebrań wyznaczonych przez Dyrektora zgodnych z Kalendarzem roku szkolnego, o którym
mowa w § 23 ust. 3, Wychowawca informuje rodziców uczniów klasy na zebraniu we wrześniu.
Grafik konsultacji indywidualnych nauczycieli jest umieszczony na stronie internetowej Zespołu.
W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, zgodnie z ust. 7 Wychowawca decyduje o sposobie
uzyskania potwierdzenia, w formie pisemnej, zaznajomienia się rodzica z warunkami, sposobem i trybem
oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującego w Zespole.
W przypadku powtarzających się nieobecności rodziców na zebraniach Wychowawca ma obowiązek
przesłać listem poleconym wezwanie rodzica do Zespołu.
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez
względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
Zespół oczekuje od rodziców:
1) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości itp.)
i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości rodziców, tak
w odniesieniu do Zespołu, jak i klasy;
2) współpracy w budowaniu poprawnych relacji między rodzicami a pracownikami Zespołu;
3) przedstawiania Zespołowi swoich konstruktywnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jego
funkcjonowania.
§ 38

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Zespole odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem
a nauczycielem rozstrzygają Wychowawcy klas, z możliwością odwołania się stron do Dyrektora;
2) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Zespołu, a także między nauczycielem,
Wychowawcą a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor, z możliwością odwołania się stron do organu
prowadzącego lub sądu;
3) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a Zespołem oraz konflikty między
nauczycielami i pracownikami Szkoły a Dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący, z możliwością
odwołania się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra
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publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.
3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców są rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów lub powstania innego sporu, Dyrektor, Samorząd, Rada
Rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do władz państwowych
i samorządowych.
Rozdział 6 - Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
§ 39
1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Zespołu określają odrębne
przepisy.
2. Liczbę pracowników Zespołu ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz
organizacyjny.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników
Zespołu ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności.
4. O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym mowa w ust. 3,
decyduje w sposób autonomiczny pracownik.
5. Do zakresu zadań wszystkich pracowników Zespołu należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa
uczniów podczas pobytu w Zespole i poza jego terenem, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz niniejszym statutem.
§ 40
1. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez Dyrektora w zakresie:
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej;
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej;
3) kierowania polityką kadrową.
3. Wicedyrektor wspiera Dyrektora w wykonywaniu zadań kierowniczych.
§ 41
1. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem
oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w tym pełnienie dyżurów
w ramach doraźnej pomocy edukacyjnej;
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji;
6) stosowanie adekwatnych do potencjału uczniów, skutecznych i efektywnych metod nauczania
i wychowania;
7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;
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8) przygotowywanie szczegółowych wymagań edukacyjnych oraz kryteriów i sposobu oceniania
nauczanego przedmiotu;
9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w czasie
wycieczek itp., w tym systematyczne informowanie uczniów o obowiązujących zasadach
i procedurach bezpieczeństwa;
10) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.;
11) planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego, nakierowanego na jakościowy rozwój Szkoły;
12) współdziałanie z rodzicami swoich uczniów na zasadach określonych w Rozdziale 5;
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
14) przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania związanej z klasyfikacją, w tym ustalenie ocen
zachowania i zajęć edukacyjnych, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed zebraniem rady
klasyfikacyjnej;
15) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności Szkoły.
§ 42
1. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy:
1) opieka nad powierzonym mu oddziałem, w tym zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczniami
a społecznością szkolną;
2) poznanie środowiska uczniów swojego oddziału;
3) koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli uczących w danym oddziale;
4) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole uczniów;
5) współpraca z rodzicami uczniów oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału
i Szkoły.
2. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje zadania w zakresie:
1) gromadzenia i opracowywania zbiorów;
2) zadań dydaktyczno -wychowawczych, w tym prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej;
3) organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
4) współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami;
5) ewidencjonowania i inwentaryzowania zbiorów.
3. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy:
1) organizacja i realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych świetlicy szkolnej;
2) opieka nad uczniami korzystającymi z opieki świetlicy, w tym zapewnienie przepływu informacji
pomiędzy uczniami a społecznością szkolną;
3) tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole uczniów.
4. Pedagog szkolny wykonuje zadania w zakresie:
1) zbierania informacji na temat funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej;
2) zbierania informacji na temat procesów grupowych;
3) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) przygotowania opinii dotyczących funkcjonowania ucznia w Szkole;
5) występowania z ramienia Szkoły jako pełnomocnika ucznia;
6) organizowania i koordynowania działań Szkoły związanych w funkcją opiekuńczą, w tym pomocy
materialnej.
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5. Logopeda wykonuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia diagnoz logopedycznych;
2) prowadzenie terapii z uczniami;
3) współpracy z rodzicami, w tym instruowanie o formach pracy rodziców z dzieckiem poza Szkołą.
6. Doradca zawodowy wykonuje zadania w zakresie:
1) przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej;
2) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa;
3) współpracy z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
7. Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami,
specjalistami i realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnych programach
edukacyjno-terapeutycznych (IPET-ach) uczniów;
2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracę wychowawczą z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPET-ach, realizowanych przez
nauczycieli, specjalistów;
4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom
realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w IPET-ach, w doborze form i metod pracy
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym;
5) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne
i socjoterapeutyczne – z wyjątkiem zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej).
8. Do obowiązków nauczycieli wymienionych w ust. 1 - 7 należy dokumentowanie swojej pracy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.
§ 43
1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
2. Do zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
1) troska o bezpieczeństwo uczniów poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów
oraz zasad higieny pracy;
2) rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności);
3) przestrzeganie przepisów prawa w szczególności Statutu, regulaminu pracy;
4) poszanowanie mienia szkolnego;
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
3. Zależność służbową pracownika wyznacza się zgodnie z jego stanowiskiem pracy w strukturze
organizacyjnej Zespołu.
4. Zależność służbową i inne więzi organizacyjne pomiędzy pracownikami i stanowiskami pracy
w strukturze organizacyjnej określają dokumenty takie jak: opis stanowiska pracy oraz zakresy
obowiązków, które ustalają kierownicy dla bezpośrednio podległych sobie pracowników a zatwierdza
Dyrektor.
5. Dyrektor w formie graficznej opracowuje Schemat struktury organizacyjnej Zespołu.
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Rozdział 7- Uczniowie Zespołu - Prawa i obowiązki
§ 44
Uczeń szkół Zespołu ma prawo do:
1. Jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych.
2. Procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Znajomości treści programów nauczania, programów kół zainteresowań i organizacji oraz stawianych
przez nie wymagań.
4. Rzetelnego stosowania przez nauczycieli wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz przepisów w sprawie
oceniania.
5. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
6. Korzystania z pomocy materialnej stałej bądź doraźnej w miarę posiadanych środków.
7. Korzystania, w miarę potrzeb z doraźnej pomocy edukacyjnej nauczycieli.
8. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
9. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
10. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
11. Pomocy w przypadku trudności w nauce (pomoc koleżeńska, indywidualna praca pod kierunkiem
nauczyciela lub wychowawcy świetlicy).
12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
14. Wpływania na życie szkoły, przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach
działających w szkole, w tym wolontariat.
15. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.
16. Redagowania i wydawania gazety szkolnej lub klasowej.
17. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
18. Znajomości przepisów dotyczących pracy szkół wchodzących w skład Zespołu.
§ 45
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich
oraz właściwie zachowywać w ich trakcie.
3. Rozwijać swe zdolności i zainteresowania.
4. Odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
5. Przestrzegać zasad kultury współżycia.
6. Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej na pierwszej godzinie
wychowawczej po powrocie do szkoły.
7. Dbać o estetykę swojego wyglądu zewnętrznego, nosić jednolity obowiązujący strój szkolny i zmienne
obuwie.
8. Jednolity strój szkolny stanowi:
1) w dni nauki szkolnej – w stonowanych kolorach, obuwie na nie brudzących i nie ślizgających się
spodach;
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2) w czasie uroczystości, świąt szkolnych, egzaminów szkolnych i zewnętrznych:
- bluzka, koszula – biała,
- spódnica, spodnie – koloru ciemnego;
3) na zajęciach wychowania fizycznego uczeń obowiązany jest do noszenia stroju sportowego:
podkoszulek, spodenki gimnastyczne, w dni chłodne dres, obuwie sportowe; podczas zajęć
na pływalni: strój kąpielowy i czepek;
- strój szkolny nie jest obowiązujący w czasie imprez klasowych i szkolnych: zabawa choinkowa,
Andrzejki, Dzień Wiosny, dyskoteka szkolna.
9. Mieć wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć obowiązkowych,
dodatkowych oraz pozalekcyjnych, a jeśli ma włączony i go używa, to tylko do celów edukacyjnych,
za zgodą nauczyciela.
10. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
11. Dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt szkolny, urządzenia, pomoce dydaktyczne.
§ 46
1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dokonuje
wychowawca w okresie do dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły.
2. Podstawą do usprawiedliwienia jest prośba rodzica/pełnoletniego ucznia określająca przyczynę
nieobecności wyrażona w formie pisemnej.
3. Po terminie, o jakim mowa w ust. 1, nieobecność ucznia pozostaje nieusprawiedliwiona, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Dyrektor może usprawiedliwić nieobecność ucznia na wniosek złożony po terminie, o jakim mowa
w ust.2, jeśli przyczyny obiektywne uniemożliwiły dotrzymanie tego terminu.

Rozdział 8 - Wyróżnienia, nagrody i kary
§ 47
1. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
2. Stosowane wyróżnienia powinny odzwierciedlać rangę sytuacji pozytywnych oraz propagować
pozytywne zachowania i postawy.
3. Wyróżnieniu podlegają zachowanie postawy ucznia zarówno w Zespole jak i poza nim.
4. Umotywowane odwołanie od wyróżnienia lub nagrody należy składać na piśmie do Dyrektora w terminie
7 dni od otrzymania informacji o wyróżnienia lub nagrodzie. Na rozpatrzenie odwołania Dyrektor ma
14 dni, jego decyzja jest ostateczna.
§ 48
Za sytuacje pozytywne w Zespole uznaje się:
1. Rozwój zainteresowań i uzdolnień owocujący sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
2. Wzorową frekwencję.
3. Wyraźne wyniki pracy nad sobą np.: poprawę ocen, zaprzestanie spóźnień, wagarowania, opanowanie
agresji i innych negatywnych zachowań.
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Inicjatywę w różnorodnej działalności (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych).
Współorganizowanie imprez.
Systematyczną dbałość o klasę lub pracownię.
Systematyczną dbałość o otoczenie szkoły, zieleń, itp.
Pomoc koleżeńską udzielaną systematycznie np. opiekę nad niepełnosprawnym, pomoc w nauce uczniom
słabszym, itp.
9. Udział w środowiskowych akcjach charytatywnych.
10. Udział ucznia w życiu środowiska (udział w uroczystościach środowiskowych, konkursach, itp.).
11. Pozytywny wpływ na kolegów.
12. Szczególnie wyróżniającą się kulturę osobistą w stosunku do innych.
13. Dbałość o mienie publiczne, sprzęt szkolny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, środowisko
przyrodnicze.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 49
Pochwały, nagrody, przywileje:
1. Pochwała ustna:
1) bezpośrednia, indywidualna;
2) przed klasą;
3) przed całą szkołą;
4) pochwała na zebraniu z rodzicami.
2. Wnioskowanie do wychowawcy o podniesienie oceny zachowania.
3. Pochwała pisemna:
1) pochwała pisemna – dyplom;
2) wpis do kroniki.
4. Nagroda książkowa.
5. Nagroda rzeczowa służąca rozwojowi zainteresowań.
§ 50
Uczeń Zespołu może otrzymać karę za następujące sytuacje negatywne:
1. Niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się z obowiązków.
2. Nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych:
1) indywidualne;
2) zbiorowe.
3. Spóźnianie się na zajęcia.
4. Niezgodne z regulaminem dowozów zachowanie w czasie dojazdu ucznia do i ze szkoły.
5. Celowe i świadome unikanie zajęć wychowania fizycznego i na pływalni (mimo braku przeciwwskazań
lekarskich).
6. Nieodpowiedni strój lub wygląd (wskazujący na przynależność do grup nieformalnych, niezgodny
z zasadami obowiązującymi w szkole, brak zmiennego obuwia, wyzywający makijaż itp.).
7. Używanie na zajęciach edukacyjnych telefonów komórkowych do celów innych niż edukacyjne.
8. Dewastowanie, marnotrawstwo dóbr materialnych.
9. Niszczenie środowiska przyrodniczego.
10. Agresywne zachowanie, niewłaściwe wyrażanie emocji.
11. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.
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12. Krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie podważanie autorytetu lub opinii.
13. Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny przez obarczanie winą innych.
14. Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających w Zespole,
na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza Zespołem.
15. Kłamstwa, krętactwa, fałszerstwo, kradzież.
16. Wulgarny sposób bycia (wyrażający się nagannym zachowaniem i słownictwem).
17. Brak szacunku dla rodziców i osób starszych.
18. Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się
nad innymi.
19. Czyny rozpatrywane przez policję i sądy.
20. Zachowanie narażające na szwank dobre imię Zespołu.
§ 51
Stosowane środki wychowawcze, czyli kary.
1. Upomnienie ucznia przez nauczyciela bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji negatywnej.
2. Upomnienie ucznia przez Wychowawcę:
1) w rozmowie indywidualnej;
2) na forum klasy.
3. Pouczenie ucznia przez Wychowawcę w obecności pedagoga.
4. Pouczenie ucznia przez Wychowawcę w obecności pedagoga i Dyrektora.
5. Rozmowa Wychowawcy z rodzicami:
1) telefoniczna;
2) w szkole;
3) w szkole, w obecności innego nauczyciela lub pedagoga;
4) w szkole, w obecności Dyrektora.
6. Zadośćuczynienie; naprawienie popełnionej winy lub wyrządzonej szkody, przeproszenie.
7. Odebranie prawa do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie klasowej czy szkolnej.
8. Wnioskowanie do wychowawcy o obniżenie oceny zachowania.
9. Przeniesienie do równoległej klasy.
10. Po wyczerpaniu zastosowanych środków zaradczych i braku rezultatu, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego wystąpienie Dyrektora szkoły do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
11. W przypadku ucznia pełnoletniego - skreślenie z listy uczniów po wyczerpaniu innych środków
wychowawczych, z zastosowaniem procedury określonej w Ustawie.
12. Zastosowanie konsekwencji z ust. 11 może mieć miejsce:
1) w sytuacji stworzenia przez ucznia zagrożenia bezpieczeństwa jego lub innych osób;
2) w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących norm społecznych.
§ 52
1. O zastosowanym środku wychowawczym Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców ucznia.
2. Uczeń za pośrednictwem rodzica może odwołać się od kary.
3. Umotywowane odwołanie od kary należy złożyć na piśmie do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania
informacji o udzielonej karze.
4. Dyrektor zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od złożenia
odwołania, jego decyzja jest ostateczna.
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Rozdział 9 - Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów Zespołu
§ 53
1. Ocenianie ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, zwanego dalej - WZO.
2. Warunki i sposób ustalania ocen rocznych, w tym w klasach 1-3, określają przepisy odrębne dotyczące
oceniania i klasyfikowania.
3. Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
§ 54
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 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 szkołach Zespołu programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. 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 Statucie.
3. W ocenianiu uwzględnia się możliwości uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu
i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
5. Zasady te mają zapewnić:
1) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
2) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
3) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
4) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym
działaniu;
5) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
6) dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji
o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
7) podejmowanie przez Zespół przy współpracy z rodzicami działań adekwatnych do rozpoznanych
potrzeb.
6. W wewnątrzszkolnych zasadach oceniania przyjęto następujące założenia:
1) diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów nauczyciel prowadzi systematycznie, rozkładając je
równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania, w różnych formach
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oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny;
2) stosując różne metody i formy rozpoznawania poziomu i postępów opanowania przez ucznia
wiadomości i umiejętności nauczyciel wystawiając ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną nie może
stosować metody obliczania średniej arytmetycznej z ocen bieżących, jakie uczeń otrzymał
z przedmiotu;
3) składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,
d) kultura przekazywania wiadomości;
e) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki; systematyczność udziału ucznia
w zajęciach wychowania fizycznego oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej;
4) ocenianie bieżące dokonywane jest przez nauczycieli prowadzących zajęcia w danej klasie;
5) oceny bieżące mogą być ustalane uczniom przez innych nauczycieli podejmujących zastępstwa
i realizujących zajęcia edukacyjne zgodnie z programem nauczania, po konsultacji z nauczycielem
prowadzącym dane zajęcia edukacyjne;
6) w miesiącu wrześniu dla uczniów klas pierwszych szkół Zespołu, umożliwiając im adaptację
w nowych warunkach stosowana jest norma "wrzesień bez ocen niedostatecznych" - nauczyciel nie
wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych;
7) na okres ferii zimowych, przerw świątecznych i wydłużonych weekendów nauczyciele nie zadają
uczniom prac domowych;
8) propagowana jest wśród uczniów samoocena - sposoby i zasady dokonywania oceny własnych
postępów i osiągnięć z uwzględnieniem rzeczywistych osiągnięć i umiejętności ucznia w ocenianym
okresie nauki.
7. Szczegółowe kryteria wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikające
z realizowanego programu nauczania opracowują w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, zwanych dalej
PZO, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zapisów Statutu i podają je
uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

§ 55

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele przekazują uczniom w pierwszym tygodniu na

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów

STATUT SZKOŁY
zajęciach z danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego albo na godzinie z wychowawcą potwierdzając
to wpisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice otrzymują te informacje za pośrednictwem wychowawcy na
zebraniu, które powinno być przeprowadzone nie później niż do końca września zgodnie z zasadami
opisanymi w § 37 ust 3.
4. Przyjmuje się, że postępowanie Zespołu opisane w ust. 3, oznacza, że wszyscy uczniowie i ich rodzice
skutecznie otrzymali informacje, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są umieszczone na stronie internetowej Zespołu.
§ 56
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, uzasadnienie zawiera:
1) wskazanie mocnych i słabych stron pracy/wypowiedzi/działań ucznia;
2) wskazanie uczniowi zakresu, nad którym powinien popracować, aby uzupełnić braki wiedzy
oraz opanować wymagane umiejętności, a także sposób i terminy poprawy.
3. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace kontrolne/sprawdziany
ucznia do domu, z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Dopuszcza się wykonanie kopii
sprawdzonej i ocenionej pracy kontrolnej /sprawdzianu.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom na terenie Zespołu w obecności nauczyciela.
5. Podczas wglądu w inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana
w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania
zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu
dokumentacji.
6. Nauczyciele przechowują prace kontrolne uczniów do końca każdego roku szkolnego.

§ 57
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia szkół Zespołu są sprawdzane w formie :
1) ustnej – odpowiedź z ławki, aktywność na lekcji, odpowiedź przy tablicy;
2) pisemnej –prace domowe, prace klasowe (sprawdziany 1 godzinne i dłuższe testy, zapowiedziane
kartkówki i in.);
3) praktycznej – wynikające ze specyfiki przedmiotu.
2. Forma ustna sprawdzenia osiągnięć ucznia jest stosowana:
1) na bieżąco;
2) po zrealizowaniu działu programowego;
3) po zapowiedzi nauczyciela.
3. Pisemne sprawdzenie osiągnięć ucznia jest stosowane w formie:
1) prac klasowych/sprawdzian – po zrealizowaniu działu programowego;
a) praca klasowa zapowiedziana jest tydzień wcześniej i zaznaczona w dzienniku lekcyjnym
ołówkiem,
b) praca klasowa może być przeprowadzona najwyżej 1 w ciągu dnia i nie więcej niż 3 w ciągu
tygodnia,
c) uczniowie nieobecni zobowiązani są do zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w formie
i terminie ustalonym przez nauczyciela,
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d) każdy uczeń ma możliwość podwyższenia oceny na zasadach określonych w przedmiotowych
zasadach oceniania, z uwzględnieniem § 58.
2) kartkówek:
a) kartkówka obejmuje zakres materiału określony przez nauczyciela,
b) kartkówka zapowiedziana jest na poprzedniej lekcji i zaznaczona w dzienniku lekcyjnym;
3) prac sprawdzających opanowanie wiadomości i umiejętności realizowanych na ostatniej lekcji.
4. Prace klasowe muszą być sprawdzone w terminie 10 dni nauki w szkole, w przypadku wypracowań
uczniowskich – 15 dni nauki w szkole, natomiast kartkówki – w ciągu tygodnia.
5. Nauczyciel ocenia, zgodnie z zapisami § 59, sprawdzian pisemny wg poniższych kryteriów
procentowych:

Przedział procentowy

Stopień

100% - 99%
98% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%

6
5
4
3
2
1

6. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania
wymagań do ich możliwości mogą otrzymać w oparciu o tę opinię ocenę dopuszczającą za wykonanie
mniej niż 30 % zadań sprawdzianu.
7. Dopuszcza się również ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji
czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i rodziców zainteresowanych uczniów.
8. Wskazane jest, uwzględnić propagowanie wśród uczniów samooceny - sposobów i zasad dokonywania
oceny własnych postępów i osiągnięć z uwzględnieniem rzeczywistych osiągnięć i umiejętności ucznia
w ocenianym okresie nauki (samoocena).
9. Prace pisemne są do wglądu dla rodziców w czasie godzin konsultacji nauczyciela i zebrań klasowych
rodziców.
10. Prace domowe są zadawane zgodnie z założeniami planu pracy dydaktycznej.
11. Formy praktyczne wynikają ze specyfiki przedmiotu i są zgodne z założeniami planu pracy
dydaktycznej.
§ 58
Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów:
1. Za sprawdzian pisemny – pracę klasową uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia
przeprowadzoną z całą klasą.
2. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, ma obowiązek uczynić to
w ciągu następnych dwóch tygodni. W przypadku dłuższej absencji termin uzgadniany jest
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indywidualnie. Nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniem miejsce napisania sprawdzianu.
4. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna. Powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania
prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
5. Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej wpisywany jest do dziennika. Jeśli stopień uzyskany
z poprawy jest niższy, to nauczyciel wykorzystuje go tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie
jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.
6. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za wykonanie
poszczególnych zadań.
§ 59
1. Oceny bieżące, w tym w klasach 1 - 3, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, określone są
w następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się przy ocenach wymienionych w ust. 1 stosowanie znaków
„+” i „-” z zastrzeżeniem, że ocena celująca może posiadać tylko znak „-”a niedostateczna „+”.
3. W klasach 4 -8 oraz klasach liceum dopuszcza się stosowanie znaków "nb" oznaczające nieobecność
i "np" - oznaczające nieprzygotowanie uczniów.
4. W klasach 1-3 oceny klasyfikacyjne śródroczne są przedstawiane rodzicom w postaci Karty osiągnięć
ucznia,..
5. W klasach 4-8 oraz klasach liceum śródroczne oceny klasyfikacyjne przekazywane są rodzicom w formie
pisemnego zestawienia przez wychowawcę w trakcie zebrania z rodzicami.
§ 60
1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w ostatnim tygodniu I półrocza nauki.
2. Ocenianie w drugim półroczu nauki rozpoczyna się w pierwszy dzień po zebraniu Rady Pedagogicznej
kończącym pierwsze półrocze nauki.
3. Nauczyciel w ciągu jednego półrocza winien wystawić każdemu uczniowi tyle ocen cząstkowych,
aby umożliwiły one ocenę śródroczną lub końcową. Oceny powinny potwierdzać różne formy
sprawdzenia wiedzy i umiejętności, zgodnie z § 57.
§ 61
1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania uczniów Zespołu:
1) Uczeń otrzymuje oceną wzorową, jeżeli:
a) w kulturze zachowania jest wzorem dla innych, jego postawa jest wysoko oceniana przez szkolną
społeczność,
b) prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia,
c) osiąga maksymalne - na miarę swoich możliwości intelektualnych - wyniki w nauce,
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jest pozytywnym liderem rówieśników, integruje grupę do pozytywnych zachowań i działań,
przeciwstawia się i reaguje na przejawy agresji, wandalizmu i arogancji,
wzorowo wywiązuje się ze wszystkich powierzonych obowiązków szkolnych i dodatkowych,
aktywnie pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
dba o swój rozwój intelektualny, świadomie rozwijając zainteresowania,
często bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, zawodach sportowych i osiąga w nich
sukcesy na miarę swoich możliwości,
j) szanuje symbole narodowe i szkolne,
k) zawsze jest ubrany schludnie i stosownie do okoliczności,
l) w czasie lekcji używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych tylko do celów edukacyjnych za
aprobatą nauczyciela.
2) Uczeń otrzymuje oceną bardzo dobrą, jeżeli:
a) wyróżnia się kulturą osobistą, swoim zachowaniem daje pozytywny przykład,
b) dba o higienę i własne zdrowie,
c) bardzo dobrze wywiązuje się ze wszystkich powierzonych obowiązków szkolnych i dodatkowych,
d) chętnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska,
e) osiąga wysokie - na miarę swoich możliwości - wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania
i uzdolnienia,
f) szanuje symbole narodowe i szkolne,
g) jest ubrany schludnie i stosownie do okoliczności,
h) w czasie lekcji używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych tylko do celów edukacyjnych, za
aprobatą nauczyciela.
3) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:
a) jest kulturalny i życzliwy, z szacunkiem odnosi się do innych,
b) dba o higienę osobistą i własne zdrowie,
c) unika konfliktów; jeśli się zdarzają, rozwiązuje je pokojowo,
d) dobrze wykonuje powierzone zadania,
e) dobrze przygotowuje się do lekcji, osiągając stosowne do możliwości wyniki w nauce, wykazuje
chęć własnego rozwoju intelektualnego,
f) szanuje symbole narodowe i szkolne,
g) uczestniczy w życiu klasy, szkoły,
h) jest ubrany schludnie i stosownie do okoliczności,
i) przestrzega zasad dyscypliny na lekcjach i innych zajęciach,
j) dba o czystość i sprzęt szkolny,
k) punktualnie przychodzi na zajęcia, nie spóźnia się,
l) nie wagaruje, nie opuszcza pojedynczych lub wybranych lekcji,
m) w czasie lekcji używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych tylko do celów edukacyjnych za
aprobatą nauczyciela.
Wymienione wyżej zasady stosuje się na terenie szkoły, ale i poza nią (np. wycieczki, zawody sportowe,
dojazd do szkoły).
Jeśli uczniowi zdarzają się czasami uchybienia w stosunku do powyższych zasad, ale uchybienia są
niewielkie, a uczeń wykazuje poprawę - tzn. sam przyznaje się do złego zachowania i naprawia jego skutki może nadal otrzymać ocenę dobrą.
4) Uczeń otrzymuje oceną poprawną, jeżeli spełnia większość kryteriów oceny dobrej, ale zdarzają mu
się zachowania negatywne np.:
a) nieprzygotowanie do zajęć, lekceważenie obowiązków szkolnych,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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b) niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcjach zajęciach pozalekcyjnych i przerwach,
c) stworzenie w sposób niezamierzony sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu swojemu i innych,
d) pojedyncze spóźnienia i nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin,
e) inne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne,
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń tylko wtedy, gdy mimo wymienionych wyżej negatywnych zachowań, po
upomnieniu poprawia swoje niewłaściwe zachowanie i wyciąga wnioski z popełnionych błędów.
5) Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli nagminnie przejawia zachowania negatywne
wymienione w kryteriach oceny poprawnej, jak również popełnia następujące czyny:
a) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę klasy,
b) wykazuje brak kultury – bywa arogancki, konfliktowy, agresywny, wulgarny,
c) ma dużą ilość nieusprawiedliwionych nieobecności,
d) dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej i psychiczne, w tym również cyberprzemocy,
e) wagaruje, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć,
f) został przyłapany na stosowaniu używek lub ich posiadaniu,
g) w czasie lekcji często używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych do innych celów niż
edukacyjne,
h) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne.
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli nie wykazuje chęci poprawy lub jest ona krótkotrwała.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie przejawia zachowania negatywne wymienione
w kryteriach oceny nieodpowiedniej, jak również:
a) używa wobec innych siły fizycznej, uczestniczy w bójkach lub je prowokuje,
b) wywiera presję psychiczną, znęca się nad innymi, wyłudza, zastrasza, poniża godność osobistą
drugiej osoby,
c) ma demoralizujący wpływ na innych, kłamie i oszukuje, używa ordynarnego słownictwa,
d) sam pali papierosy, pije napoje alkoholowe, używa środków odurzających lub namawia do tego
kolegów,
e) dopuszcza się kradzieży, złośliwie niszczy mienie szkoły lub prywatne,
f) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę szkoły,
g) wchodzi w konflikt z prawem lub toczy się wobec niego postępowanie w sądzie,
h) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne.
2. Wychowawca inspiruje uczniów, którzy chcą osiągnąć ocenę wzorową, pracuje z uczniami, którzy dążą
do oceny dobrej.
3. Uczniowie, którzy starają się poprawić własne zachowanie i osiągnąć ocenę poprawną wspomagani są
przez Wychowawcę oraz pedagoga szkolnego.
4. Pod opieką pedagoga znajdują się uczniowie, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią i naganną.

§ 62
1. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i rodzice informowani są na miesiąc
przed zebraniem Rady Pedagogicznej - uczniowie podczas zajęć z Wychowawcą, rodzice na zebraniu
Wychowawcy z rodzicami. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu Wychowawca jest
zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się rodzica z proponowaną oceną
roczną zachowania. Ocena ta jest prognozą i może ulec obniżeniu w przypadku naruszenia przez ucznia
zasad zawartych w WZO.
2. Uczeń ma możliwość podwyższenia przewidywanej oceny zachowania, jeśli dobrowolnie wykonuje
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zobowiązania (zadośćuczynienia) adekwatne do przewinienia. Sposób realizacji zobowiązania są
uzgodnione z Wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w formie kontraktu.
3. Wychowawca ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, zobowiązany jest uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
zachowanie ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
4. Uczeń w imieniu rodziców lub rodzice w terminie 1 tygodnia od
pozyskania informacji
o przewidywanej, zgodnie z ust. 1, rocznej ocenie zachowania mogą złożyć pisemny wniosek
do Wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania. Warunki, tryb i sposób podwyższenia oceny
uzgodnione są z Wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym w formie kontraktu, przy czym warunki
zawarte w kontrakcie muszą być spełnione przez ucznia w terminie do 3 dni przed roczną klasyfikacyjną
Radą Pedagogiczną.
5. Ostateczną roczną ocenę zachowania wystawia Wychowawca klasy po uwzględnieniu: samooceny ucznia
oraz informacji od nauczycieli uczących ucznia i innych pracowników Zespołu.
§ 63
1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są
zobowiązani poinformować ucznia, a Wychowawca klasy rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjne zachowania.
2. Informacja powinna być przekazana w maju, w terminie zgodnym z „Kalendarzem roku szkolnego":
1) uczniom na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych;
2) rodzicom na zebraniu z Wychowawcą.
3. Przewidywane oceny roczne, w klasach 1 -3 nauczyciel przedstawia rodzicowi w formie karty - jeden
egzemplarz otrzymuje rodzic, drugi przechowuje Wychowawca do końca września po zakończeniu
danego roku szkolnego. Ocena przekazana rodzicowi jest oceną opisową.
4. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń klas 4 - 8 i Liceum, może uzyskać
po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela i wykazaniu ich
przystępując do sprawdzianu przeprowadzanego w formie pisemnej i ustnej.
5. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku do nauczyciela danych
zajęć edukacyjnych, o chęci uzyskania wyższej oceny z przedmiotu, w ciągu 1 tygodnia od terminu
zebrania wymienionego w ust. 2.
6. Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami,
nie później niż w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

§ 64
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązkowe
i dodatkowe.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia
kontynuowanie nauki w następnym półroczu, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowuje
na piśmie program pomocy edukacyjnej, który umożliwi uczniowi uzupełnienie braków oraz ustali formy
współpracy nauczyciela z uczniem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Osiedle Wzgórze 54
27-530 Ożarów

STATUT SZKOŁY
§ 65
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają
przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
Rozdział X- Postanowienia końcowe
§ 66
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół posiada sztandar i ceremoniał szkolny. Święta i uroczystości szkolne odbywają się zgodnie
z przyjętym ceremoniałem.
3. Przyjętym za powszechny, skuteczny sposób informowania rodziców jest informacja za pośrednictwem
strony internetowej Zespołu www.zso-ozarow.oswiata.org.pl i www.zso.ozarow.pl a w formie papierowej
poprzez udostępnienie dokumentów znajdujących się w bibliotece szkolnej.
4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 67
1. O zmiany w Statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy Zespołu.
2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia nowego
Statutu.
3. Dyrektor może, wprowadzając zmiany na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej, publikować
ujednolicony tekst Statutu.
§ 68

1. Traci moc Statut wprowadzony Uchwałą Nr 1/2017/2018 Rady Pedagogicznej w dniu 9 listopada 2017r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019r.

