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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 

test jednolity z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) z późniejszymi zmianami. 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  

z późniejszymi zmianami. 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego, zwany dalej „Zespołem Szkół” 

jest jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego, powołaną w celu wspólnego 

zarządzania jednostkami oświatowymi dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Grodziski. 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3; 

2) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia; 

3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; 

3. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony przy ulicy Kilińskiego 21 w Grodzisku 

Mazowieckim. 

4. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół jest Starostwo Powiatu Grodziskiego,  

z siedzibą przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim. 

5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty, z siedzibą  

przy ulicy Aleje Jerozolimskie 32  w Warszawie. 

§ 2 

1. Nazwa Zespołu Szkół jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy. 

2. W nazwie Zespołu Szkół umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze pomija się 

określenie „specjalna”. 

§ 3 

1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

z budżetu Powiatu Grodziskiego. 

2. W Zespole Szkół tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań 

jednostek wymienionych w § 1, ust. 2. 

3. Zespół Szkół dokumentuje swoją działalność finansową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 4 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół, wymienione w ust. 2 posiadają odrębne Statuty.  

§ 5 

1. Szkoła kształci dzieci i młodzież: 

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

2) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

4) z niepełnosprawnością sprzężoną. 

2. Kształcenie w Zespole Szkół może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 

1) 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej; 

2) 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej; 

3) 25 rok życia – w przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

§ 6 

Zespół Szkół gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa, bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu Szkół  

§ 7 

1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Prawie Oświatowym  

oraz przepisów wydanych na jej podstawie 
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2. Stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość o 

integralny rozwój biologiczny, poznawczy, intelektualny, emocjonalny, społeczny i 

moralny ucznia, wzmacniany i uzupełniany przez działania o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym. 

3. Zapewnia warunki realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego. 

4. Cele i zadania Zespołu Szkół uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny  

i są dostosowane do aktualnych predyspozycji psychofizycznych uczniów, ich potrzeb 

rozwojowych, a także potrzeb środowiska. 

5. Zespół Szkół wspomaga indywidualny rozwój ucznia i rozwija jego autonomię, 

dokonując wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; na jej podstawie 

opracowuje i modyfikuje indywidualne programy edukacyjne. 

6. Zespół Szkół współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie: nauczania, 

wychowania i profilaktyki; 

§ 8 

1. Zespół Szkół w szczególności zapewnia uczniom:   

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne z zakresu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne; 

5) realizację ustalonych przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; 

6) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 

podejmowanie działań zapobiegających patologiom społecznym i wykluczeniu; 

7) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym i  środowiskiem lokalnym; 

8) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 9 

2. W zakresie nauczania Zespół Szkół zapewnia uczniom:  

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania;  

2) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;  

3) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;  

4) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej;  

5) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);  

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 

§ 10 

3. W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do zdobywania 

następujących umiejętności:  

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią 

odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;  

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 
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międzyludzkich, podejmowania decyzji;  

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;  

5) nawiązywanie kontaktu z pracodawcami, u których uczniowie mogliby realizować 

zajęcia praktyczne lub po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie; 

6) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;  

7) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków;  

8) rozwijania osobistych zainteresowań;  

9) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów.  

§ 11 

1. W pracy wychowawczo-profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

zmierza do tego, aby uczniowie:  

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym);  

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych 

zajęciach edukacyjnych;  

4) godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej 

z wolnością innych;  

5) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;  

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie 

i w społeczności lokalnej; 

7) przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;  

8) należący do mniejszości narodowych mieli możliwość podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

9) potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość 

doskonalenia się;  

10) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia  

ich poglądów;  

11) budowali pozytywny obraz samego siebie poprzez rozwijanie swoich uzdolnień, 

zainteresowań oraz promowanie postaw prospołecznych; 

12) mieli bezpieczny dostęp do internetu – szkoła podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

§ 12 

1. Szkoły Zespołu Szkół organizują i udzielą uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Za jej organizację odpowiedzialny jest Dyrektor. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na zasadach określonych  

w rozporządzeniu mają obowiązek udzielać:  

1) nauczyciele; 

2) wychowawcy; 

3) specjaliści wykonujący w  szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności: psycholog, pedagog, logopedzi, doradca 

zawodowy. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

3) rozpoznawaniu możliwości i potrzeb indywidualnych ucznia oraz ich zaspokajaniu; 

4) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu 

oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia; 

11) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) Rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole organizowana jest w formie: 

1) zajęć dydaktyczno wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć 

rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 

4) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu; 

5) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

6) porad dla uczniów; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

3. Zespół Szkół organizuje zajęcia rewalidacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Liczebność uczniów na zajęciach rewalidacyjnych  wynosi: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: do 8; 

2) korekcyjno-kompensacyjne: do 5; 

3) logopedyczne: do 4; 

4) zajęcia rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i inne zajęcia  

o charakterze terapeutycznym: do 10; 

5) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów: nie mniej niż 10; 

6) zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu: w grupach odpowiadających 

liczbie uczniów w oddziale. 

§ 13 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia uczniów 

1. Zespół Szkół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:  

1) dyżury nauczycieli w budynku realizowane wg grafiku wywieszonego w pokoju 

nauczycielskim i na korytarzach;  

2) zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych; 

3) zapewnienie pobytu i opieki w świetlicy szkolnej oraz organizację dożywiania; 
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4) zapewnienie opieki nad uczniami podczas wycieczek, zawodów sportowych, 

konkursów i imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami 

wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5) zapewnienie opieki pielęgniarskiej – o każdym przypadku wymagającym pomocy 

przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców/opiekunów 

prawnych; 

6) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;  

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, 

oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;  

8) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy;  

10) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:  

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa i pedagoga 

szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;  

2) zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej; 

3) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy 

społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia. 

§ 14 

1. Zespół Szkół objęty jest nadzorem kamer CCTV w następujących rejonach: 

Budynek szkoły: Część A – korytarz dolny, korytarz górny. 

Część B – drzwi wejściowe, półpiętro, I piętro, korytarz przy salach  

17 i 18. 

Część C – łącznik, winda 

Teren wokół szkoły: wejście do szkoły,  

parking szkolny od strony ul. Kościuszki,  

brama wjazdowa,  

teren od strony ul. Krupińskiego 

przejście piesze między ulicami Kościuszki i Kilińskiego. 

2. Monitoring wizyjny  pozwala na monitorowanie określonych rejonów wewnątrz budynku 

i terenu wokół niego. Ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i szybką interwencję                   

w przypadkach ich występowania, a także rejestrowanie zdarzeń. 

3. Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego 

zachowania się ucznia i wykrycia ewentualnych sprawców dewastacji pomieszczeń 

Zespołu Szkół. 

4. Zespół Szkół nie wykorzystuje nadzoru kamer do celów innych niż zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie 

szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Pozyskane i archiwizowane nagrania (na okres 30 dni) są zabezpieczone, aby żadna  

z osób nieuprawnionych nie miała do nich dostępu. 

6. Zespół Szkół informuje rodziców o monitoringu, rozmieszczonych kamerach  

oraz rejestracji obrazu  z tych kamer. 

§ 15 

1. W Zespole Szkół mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty. 

2. Innowacją pedagogiczną, zwanej dalej „innowacją” są nowe rozwiązania programowe, 

organizacyjne bądź metodyczne mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakres 
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realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę 

skuteczności działania szkoły. 

3. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej „eksperymentem” są działania, w ramach 

których istotnie modyfikowane są warunki, organizacja zajęć, sposób albo treść 

nauczania, wychowania lub opieki, efekty tych działań poddane są procedurze, zgodnej  

z metodologii nauk pedagogicznych. 

4. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. 

5. Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, zespół, ciąg oddziałów lub zespołów). 

6. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

7. Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania dodatkowych środków budżetowych 

mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący zgody na finansowanie 

prowadzonych działań. 

8. Rekrutacja i udział w innowacji lub eksperymencie odbywa się na zasadzie powszechnej 

dostępności. 

9. Udział  poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

10. Innowacje dotyczące programów nauczania w szkołach mogą w szczególności polegać 

na:  

1) modyfikacji bądź poszerzaniu tych programów; 

2) realizowaniu własnego, autorskiego programu. 

11. Innowacje nie mogą naruszać : 

1) uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki; 

2) minimów programowych zajęć obowiązkowych; 

3) ramowych planów nauczania – w zakresie określonego przez te plany minimalnego 

wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych w cyklu 

nauczania  szkoły specjalnej. 

12. Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia i konsultuje z rodzicami planowane i przyjęte  

do realizacji działania innowacyjne i eksperymentalne. 

13. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu w szkole podejmuje  

Rada Pedagogiczna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
 

Rozdział 3  

Organy szkoły 

§ 16 

1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

5) Rzecznik Praw Ucznia 

2. Wszystkim organom Zespołu Szkół zapewnia się: 

1) możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych 

ustawą o systemie oświaty i statutem Zespołu Szkół; 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu Szkół: 

a. nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor 

Zespołu Szkół, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczących zespołów szkół, 

b. nieporozumienia wynikłe między nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Zespołu 

Szkół, po zasięgnięciu opinii przewodniczących zespołów szkół, 
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c. nieporozumienia wynikłe między nauczycielem a Dyrektorem rozstrzyga organ 

prowadzący po zasięgnięciu opinii przewodniczących zespołów szkół; 

3) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach  

lub decyzjach. 

3. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Zespołu Szkół: 

1) każdy organ Zespołu Szkół może włączyć się do rozwiązywania konkretnych 

problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego; 

2) organy Zespołu Szkół mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów; 

3) Dyrektor zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu z organów 

Zespołu Szkół wykazu ich kompetencji, opracowanego na podstawie ustaw 

oświatowych i niniejszego statutu; uchwały organów Zespołu Szkół, prawomocnie 

podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości, w formie 

tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem Dyrektora. 

4. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze 

dyskusji i negocjacji. 

5. W wypadku nie uzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół 

zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 17 

Dyrektor 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym, pełniącym funkcje zarządcze. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość 

gospodarki finansowej. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność  

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad dziećmi i młodzieżą. 

4. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Skreślenie nie dotyczy ucznia 
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objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek 

Dyrektora, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom; 

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników. 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zawody, w których kształci 

szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy,  

co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

8. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor. 

§ 18 

Wicedyrektor 
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Wicedyrektora powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego Zespół Szkół. 

3. Do zakresu obowiązków Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) udział w tworzeniu warunków sprzyjających realizacji podstawowych funkcji 

Zespołu Szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami 

społecznymi; 

2) udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych, udzielanie fachowej i merytorycznej pomocy i inspirowanie  

do twórczej i innowacyjnej działalności, wymiana doświadczeń, wdrażanie 

skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych zadań; 

3) inspirowanie i koordynowanie współpracy między nauczycielami; 

4) kontrola i analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli; 

5) organizowanie zastępstw doraźnych za nauczycieli przebywających na zwolnieniach 

lekarskich, urlopach szkoleniowych itp.; 

6) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli; 

7) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w planowaniu rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji; 

8) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań zawartych w Statucie Zespołu Szkół, 

9) wykonywanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 

4. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora  określa 

Dyrektor. 

5. W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

§ 19 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół, w zakresie realizacji zadań 

statutowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół; 
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,  

po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

4. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie: 

1) organizacji pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 

2) projektu planu finansowego Zespołu Szkół; 

3) wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane 

przez Dyrektora.. 

6. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego”, który określa: 

1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli; 

2) sposób powiadamiania członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku 

zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycieli; 

4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie 

tajne. 

7. Rada Pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutów Szkół i Statutu Zespołu Szkół albo 

jego zmian. 

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów  

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół. 

§ 20 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu Szkół, reprezentującym ogół 

rodziców w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe rodziców. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców”, który określa: 

1) wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy; 

2) szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady 

Rodziców; 

3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych  

na wspieranie działalności statutowej Zespołu Szkół; 

4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie 

tajne. 

4. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje                                

z wnioskiem do Dyrektora, we wszystkich sprawach Zespołu Szkół. 

5. Zespół Szkół zapewnia Radzie Rodziców warunki niezbędne do dokumentowania  

jej działania. Rada Rodziców ma możliwość zamieszczania informacji na stronie 

internetowej Zespołu Szkół. 
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6. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd  

w dokumentację odbywa się w obecności przedstawiciela Rady Rodziców. 

7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

8. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa,  

a działalność Rady Rodziców określa odrębny regulamin. 

§ 21 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem Zespołu Szkół reprezentującym ogół 

uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są: 

1) trzyosobowe samorządy oddziałowe; 

2) sześcioosobowy zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie odrębnego regulaminu, który określa: 

1) zasady wybierania i działania  jego organów; 

2) sytuacje w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w Samorządzie 

Uczniowskim; 

3) sposoby dokumentowania pracy Samorządu Uczniowskiego; 

4) tryb podejmowania inicjatyw przez Samorząd Uczniowski i samorządy oddziałowe. 

4. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 

5. Samorząd inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

6. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 

przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół. 

7. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu. 

9. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 3 lata. 

10. Dyrektor drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia wyboru opiekuna oraz 

zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

§ 22 

Rzecznik Praw Ucznia 

1. W Zespole Szkół działa Rzecznik praw ucznia, wybrany przez ogół uczniów  

(na zasadach określonych w odrębnym regulaminie), powołany przez Dyrektora. 

2. Kadencja rzecznika trwa 3 lata i kończy się z chwilą powołania następcy. 

3. Rzecznik funkcjonuje  w oparciu o przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz własny plan 

pracy. 

4. Rzecznik działa na podstawie Statutu Zespołu Szkół, Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego, Ustawy o Systemie Oświaty, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

Konwencji Praw Dziecka. 

5. Rzecznik reprezentuje interesy wszystkich uczniów Zespołu Szkół, stoi na straży  

ich praw, czuwa nad realizacją ich swobód i wolności. 

6. Przy realizowaniu powierzonych  zadań Rzecznik kieruje się zawsze szeroko pojętym 

dobrem dziecka, z  poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków jego 

rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Przy wykonywaniu swojej pracy rzecznik jest niezależny od innych organów szkolnych 

(niezawisłość). 

8. Rzecznik wykonuje swoje obowiązki sumiennie, bezstronnie, dochowując tajemnicy 

służbowej, systematycznie współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców, pedagogiem szkolnym oraz  odpowiednimi instytucjami, 

działającymi na rzecz szeroko pojętego dobra dziecka. 
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9. Działalność rzecznika ma na celu: 

1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w Zespole Szkół; 

2) zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli; 

3) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów; 

4) proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów; 

5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, z prawem przedstawienia  

na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia; 

6) załatwianie indywidualnych skarg; 

7) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, 

nauczycielom); 

10. Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 

11. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli  

lub pracowników administracji szkoły. 

12. Rzecznik  składa dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności przed 

Radą Pedagogiczną. 

13. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-

wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 

14. Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną 

prawa ucznia lub prawa dziecka. 

15. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw 

ucznia. 

§ 23 

Zasady rozstrzygania sporów między organami 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami Zespołu Szkół obowiązkiem tych 

organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji w których udział biorą 

wyłącznie członkowie tych organów. 

2. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu  

ze  spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 

zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 

rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach. 

Protokoły przekazuje się do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji,  

a jeden egzemplarz do wiadomości Dyrektora. 

4. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż dyrektor rozstrzyga Dyrektor Zespołu 

Szkół. 

5. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia powołuje  

komisję składającą się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej i trzech 

przedstawicieli  rady rodziców, wskazując jej  termin oraz zakres rozpatrzenia spraw. 

6. Komisja o której mowa w ust. 2 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej  

do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających 

istotne wiadomości w sprawie. 

7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do Dyrektora. 

8. Dyrektor, na wniosek organu będącego w sporze,  występuje do organu prowadzącego  

o wskazanie mediatora. 

9. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora 

podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

10. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 

11. Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego. 

12. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu 



STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. HIPOLITA SZCZERKOWSKIEGO 

 

15 
 

prowadzącego. 

 

Rozdział 4  

Organizacja pracy Zespołu Szkół 

§ 24 
1. Zespół Szkół jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają odrębne przepisy. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany każdego roku przez Dyrektora,  

na podstawie ramowego planu nauczania, w terminie wyznaczonym przez organ 

prowadzący szkołę i odpowiednie przepisy prawa oświatowego. 

3. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników szkoły;  

2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych finansowanych  

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;  

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

§ 25 
1. W organizacji Zespołu Szkół wyodrębnia się: 

1) Szkołę Podstawową Specjalną; 

2) Branżową Szkołę Specjalną I stopnia ; 

3) Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy; 

4) Zespół rewalidacyjno-wychowawczy; 

5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. Organizacja roku szkolnego zawiera w szczególności: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 

2) przydział wychowawców do oddziałów; 

3) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-

wychowawczych; 

4) organizację kształcenia zawodowego; 

5) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 

6) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa; 

1) organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli 

2) organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

3. Podstawą organizacji pracy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół jest tygodniowy 

rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów, 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora. 

§ 26 
1. W uzasadnionych przypadkach uczniom Zespołu Szkół można przedłużyć okres nauki: 

1) w szkole podstawowej: 

a. o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

b. o dwa lata – na II etapie edukacyjnym; 

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok. 

2. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna na podstawie 

analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, po uzyskaniu opinii zespołu nauczycieli  

i specjalistów pracujących z uczniem oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

albo pełnoletniego ucznia. 

3. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się: 

1) w przypadku szkoły podstawowej: 
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a. na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III, 

b. na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie 

VIII; 

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego  

w ostatnim roku nauki. 

§ 27 
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, 

których wymiar określają ramowe plany nauczania, są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) zajęcia rewalidacyjne, 

3) zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów  

z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) zajęcia pozalekcyjne, 

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

§ 28 
1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół jest określona przez: 

1) indywidualne programy edukacyjne, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, 

3) programy przysposobienia do pracy opracowane dla danego oddziału. 

2. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej Zespołu Szkół, z uwzględnieniem 

specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.  

3. Zajęcia mogą odbywać się w blokach edukacyjnych, w systemie bezdzwonkowym,  

z zachowaniem czasu ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, na podstawie 

ramowego planu nauczania. 

4. W zależności od warunków naboru i potrzeb, w szkołach Zespołu Szkół mogą być 

tworzone oddziały łączone. 

5. Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązku 

szkolnego w oddziałach klasowych, prowadzone jest nauczanie indywidualne według 

obowiązujących przepisów, zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym zespołu,  

na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 29 
1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w systemie klasowo-lekcyjnym. prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku  

do piątku. 

2. Zespół Szkół prowadzi nauczanie jednozmianowe, w razie potrzeby można wprowadzić 

zmianowość w nauczaniu. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym 

niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych  

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć  

w okresie tygodniowym. 

§ 30 
1. Liczba uczniów w oddziale wynosi: 

1) dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4; 
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2) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4; 

3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym –  

nie więcej niż 6; 

4) dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8; 

5) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym – nie więcej niż 8; 

6) dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10; 

7) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12; 

8) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej  

niż 16; 

9) dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 4–7 

– nie więcej niż 5. 

§ 31 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez poszczególne Szkoły 

uzależniony jest od wieku uczniów, stopnia niepełnosprawności i potrzeb 

środowiskowych i jest realizowany na terenie szkoły poprzez zapewnienie uczniom: 

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, 

nadobowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) pełnej opieki w czasie przerw między lekcjami zgodnie z harmonogramem pełnienia 

dyżurów. 

2. W czasie wyjść/wyjazdów poza teren Zespołu Szkół opiekę nad uczniami biorącymi 

udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. 

3. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić 

zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby. 

4. Opieka ta ma charakter ciągły. 

5. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając specyfikę 

grupy, w szczególności rodzaj niepełnosprawności uczniów oraz warunki w jakich będzie 

odbywać się wycieczka. 

6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć 

szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną  

przez Wicedyrektora. 

§ 32 
1. Na terenie Zespołu Szkół obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrywanie obrazu i dźwięku za pomocą tych urządzeń na terenie Zespołu Szkół  

jest zabronione. 

2. Uczniom, którzy nie zastosują się do zakazu telefon lub inne urządzenie elektroniczne 

zostanie odebrane do końca zajęć w danym dniu i przekazane do depozytu  

w sekretariacie Zespołu Szkół. 

3. W przypadku powtórnego złamania zakazu telefon lub inne urządzenie elektroniczne 

zostanie odebrane uczniowi i zatrzymane w depozycie do czasu odebrania przez 

rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice o zaistniałej sytuacji zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

4. Za zagubienie lub kradzież telefonu/innego urządzenia elektronicznego na terenie 

Zespołu Szkół, będącego w posiadaniu ucznia Zespół Szkół nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§ 33 
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5. Szkoły Zespołu Szkół współdziałają z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie 

kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki uczniów.  

6. Podejmowane działania mają na celu aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia  

w realizowaniu zadań Zespołu Szkół i są realizowane poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  

i wychowawczych przez: 

a. organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 

b. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Zespołem Szkół a rodzinami uczniów 

poprzez: 

a. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, gazetkę 

szkolną, stronę www, inne materiały informacyjne, 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a. zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b. inspirowanie rodziców do działania, 

c. wspieranie inicjatyw rodziców, 

d. wskazywanie obszarów działania, 

e. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie Zespołem Szkół, poprzez angażowanie do prac 

Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkół 

decyzji; 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez: 

a. ustalanie form pomocy, 

b. pozyskiwanie środków finansowych, 

c. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności 

§ 34 

Biblioteka szkolna 

1. W Zespole Szkół działa biblioteka szkolna. 

2. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) pełni funkcję ośrodka czytelniczego i informacji dla uczniów, nauczycieli, innych 

Zespołu Szkół i rodziców/opiekunów prawnych; 

2) jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i indywidualnych zainteresowań 

czytelniczych oraz informacyjnych, poprzez udostępnianie książek i innych źródeł 

informacji; 

3) wspiera uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności i deficytami w korzystaniu 

ze zbiorów bibliotecznych i rozwijaniu umiejętności czytelniczych; 

4) rozwija wrażliwość czytelniczą, kulturową i społeczną uczniów, wprowadza ich  

w świat literatury oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze dostosowując działania 

do indywidualnych możliwości uczniów ze względu na ich niepełnosprawność; 

5) uczestniczy w zadaniach dydaktyczno-wychowawczych, przygotowaniu uczniów  

do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i źródeł informacji;  

6) wyrabia w uczniach nawyk czytania i uczenia się poprzez zapewnienie warunków  

do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania wiedzy i informacji; 

7) wspiera doskonalenie warsztatu pracy i zawodowe nauczycieli; 

8) pełni rolę szkolnego internetowego centrum multimedialnego oraz prowadzi działania 

wyrabiające i pogłębiające efektywne posługiwanie się technologią informacyjną; 



STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. HIPOLITA SZCZERKOWSKIEGO 

 

19 
 

9) gromadzi, wypożycza, udostępnia książki i inne źródła informacji, podręczniki, 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 

6. Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) Biblioteka zajmuje lokal zapewniający dobre warunki do pracy indywidualnej  

i grupowej, odizolowany od hałasu, spełniający wymogi BHP, składający się z trzech 

pomieszczeń:  

a. wypożyczalni z wolnym dla czytelników dostępem do półek, wyposażonej  

w stoliki służące do prowadzenia zajęć czytelniczych, lekcji bibliotecznych, 

konkursów itp., 

b. czytelni wyposażonej w komplet wypoczynkowy oraz półkę do bookcrosingu, 

służącej do wypoczynku, relaksacji i cichego czytania dla uczniów podczas przerw 

międzylekcyjnych i po zajęciach szkolnych, 

c. pracowni komputerowej wyposażonej w komputery, z dostępem do internetu, 

służącej do prowadzenia lekcji bibliotecznych, edukacji informatycznej  

i informacyjnej. 

2) Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

a. gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwację 

różnego typu zbiorów,  

b. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,  

c. prowadzenie zajęć dydaktycznych, korzystanie z komputerów i Internetu,  

d. gromadzenie, przechowywanie, wypożyczanie, udostępnianie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

3) Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze. Do zbiorów 

bibliotecznych należą: 

a. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

b. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

c. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

d. wydawnictwa informacyjne i albumowe;  

e. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

f. zbiory audiowizualne; 

g. materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby Zespołu Szkół. 

4) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół: 

a. zapewnia obsadę personelu, odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, środki 

finansowe na zakup nowości wydawniczych, uzupełnianie lektur szkolnych, 

prenumeraty czasopism,  materiały biurowe i biblioteczne; 

b. zatwierdza godziny pracy biblioteki i dostosowuje je do potrzeb uczniów  

i nauczycieli z uwzględnieniem godzin przeznaczonych na prace organizacyjno-

techniczne; 

c. zarządza skontrum zbiorów; 

d. zatwierdza dokumentację pracy biblioteki; 

e. hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

5) Uczniowie niepełnosprawni ruchowo dojeżdżają do biblioteki windą pod opieką 

nauczyciela lub pomocy nauczyciela. 

6) Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki, czytelni i pracowni komputerowej 

określają regulaminy: 

a. regulamin biblioteki; 

b. regulamin czytelni; 

c. regulamin pracowni komputerowej. 

7. Współpraca biblioteki 

1) Biblioteka współpracuje z uczniami w zakresie: 
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a. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań;  

b. pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;  

c. przygotowywania ;do poszukiwania i korzystania z informacji, życia  

w społeczeństwie informacyjnym; 

d. udostępniania zbiorów, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych, ich poszanowania i właściwego wykorzystywania, 

e. dostosowania oferty czytelniczej i dostępu do biblioteki dla uczniów z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 

2) Biblioteka współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

a. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych, literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów 

multimedialnych; 

b. wspierania nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym, w tym  

w realizacji programów edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w szkole; 

c. informowania wychowawców o stanie czytelnictwa, dbania przez uczniów  

o wypożyczone książki i podręczniki, rozliczenia się z wypożyczonych książek  

i podręczników na koniec roku szkolnego. 

3) Biblioteka współpracuje z rodzicami w zakresie: 

a. kształtowania nawyków i kultury czytelniczej uczniów; 

b. wyposażania uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe; 

c. poszanowania udostępnianych uczniom zasobów jako dobra wspólnego, 

bezwzględnego rozliczenia się z biblioteką na koniec roku szkolnego; 

d. wspierania ;w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie  

im odpowiedniej literatury pedagogicznej; 

e. popularyzowania wśród rodziców informacji na tematy związane z czytelnictwem  

i działalnością biblioteki. 

4) Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie: 

a. współdziałania i współorganizowania wydarzeń propagujących czytelnictwo; 

b. wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych; 

c. udziału uczniów w konkursach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach z ciekawymi 

ludźmi i innych imprezach organizowanych w lokalnych instytucjach kultury. 

§ 35 

Świetlica szkolna 
1. W Zespołu Szkół działa świetlica szkolna. 

2. Cele działalności świetlicy to: 

1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie pobytu  

w Zespole Szkół poza zajęciami edukacyjnymi; 

2) organizowanie pomocy przy odrabianiu prac domowych; 

3) tworzenie odpowiednich warunków do odpoczynku i zabawy; 

4) wdrażanie do pożytecznego organizowanie sobie czasu wolnego.  

3. Do  zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) zapewnienie uczniom dojeżdżającym, dowożonym i zgłoszonym przez rodziców, 

właściwej opieki przed i po zajęciach lekcyjnych; 

2) objęcie opieką uczniów skierowanych do świetlicy pod nieobecność nauczyciela  

lub z innych powodów; 

3) przeciwdziałanie przejawom agresji; 

4) wdrażanie do kulturalnego zachowywania się; 

5) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów poprzez różnorodne 

formy zajęć; 
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6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny; 

7) w miarę możności stwarzanie dogodnych warunków do odrabiania zadań domowych 

i udzielania dzieciom stosownej do ich potrzeb i możliwości pomocy; 

8) propagowanie czytelnictwa; 

9) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem  

i pozostałymi pracownikami Zespołu Szkół. 

4. Świetlica działa zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego. 

5. Godziny pracy świetlicy uwzględniają: 

1) rozkład zajęć uczniów; 

2) przywozy i odwozy; 

3) czas pracy rodziców.  

6. Przyjęcie dziecka  do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku złożonego  

przez rodziców. Warunki i tryb składania wniosku określa regulamin świetlicy. 

§ 36 

Stołówka szkolna 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie spożywający posiłki przynoszone z domu. 

4. Dożywianie w formie obiadów dostarczane jest przez firmę cateringową. 

5. Korzystanie z obiadów jest odpłatne. 

§ 37 

Wczesne wspomaganie rozwoju 

1. Zespół Szkół organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie 

opinii wydanej przez poradnię psychologiczno pedagogiczną.  

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje stymulowanie wszechstronnego 

psychoruchowego i społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka z zaburzeniami 

funkcjonowania do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. 

3. Działania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju to: 

1) optymalne wspieranie rozwoju dziecka w okresie do podjęcia nauki szkolnej; 

2) stworzenie konkretnego, realnego i odpowiedniego do warunków i możliwości 

programu terapeutycznego realizowanego przez specjalistów i rodziców; 

3) wyrównywanie deficytów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności 

poznawcze, samoobsługowe, społeczne i komunikację; 

4) w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w szkole  

lub stworzenie warunków do stopniowego wprowadzania do przedszkola, zerówki  

w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej; 

5) wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach. 

4. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania: 

1) zajęcia prowadzone są na terenie Zespołu Szkół  zgodnie z organizacją na dany rok 

szkolny. Istnieje możliwość organizowania zajęć w domu rodzinnym dziecka                   

w przypadku wieku od 0 do 3 lat; 

2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest dla dzieci posiadających 

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydane przez publiczne 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub poradnie specjalistyczne. Pierwszeństwo 

realizacji wczesnego wspomagania mają dzieci nie objęte żadną inną formą pomocy 

specjalistycznej; 

3) zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności               

od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka; 

4) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie 

z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia 
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w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach, z udziałem 

rodzin. 

4. W skład zespołu realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wchodzą zgodnie 

z kwalifikacjami: 

1) pedagodzy specjalni, 

2) psycholog, 

3) logopeda, 

4) terapeuta SI, 

5) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i rodziny. 

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 38 

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  

1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

2. Zajęcia te organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. 

3. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem  

oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie  

do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.  

4. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym 

lub obowiązkiem nauki uznaje się za spełnianie tych obowiązków  

5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują w szczególności: 

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości 

uczestnika; 

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie 

odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć; 

3) ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji  

w schemacie ciała i orientacji przestrzennej; 

4) wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych 

sferach życia; 

5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, 

naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności 

funkcjonowania w otoczeniu; 

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie; 

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań 

uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności. 

6. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, 

organizowanych we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

7. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. 

8. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 

1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć 

zespołowych; 

2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć 

indywidualnych. 
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9. Dodatkową opiekę, niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, 

z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym. 

10. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają 

rodzice/prawni opiekunowie.  

11. Godzina zajęć trwa 60 minut. 

12. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program rewalidacyjno-

wychowawczy, zawierający w szczególności: 

1) ocenę funkcjonowania uczestnika; 

2) cele realizowanych zajęć; 

3) metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć; 

4) zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć. 

13. Indywidualny program zajęć opracowują nauczyciele prowadzący zajęcia, we współpracy 

z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi  

z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

14. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, na podstawie dokumentacji zajęć, w tym 

indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej 

oceny funkcjonowania uczestnika oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny 

program zajęć. 

15. Dokumentacja zajęć obejmuje: 

1) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć; 

2) okresową ocenę funkcjonowania; 

1) zeszyt obserwacji. 

§ 39 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, 

dokonywania racjonalnych wyborów życiowych, w oparciu o właściwą samoocenę  

i rzetelną informację. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek pracy 

lub wyborze dalszego kierunku kształcenia zawodowego. 

3. WSDZ realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów  

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

3) 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; 

d. upowszechnianie informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu  

na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych 

stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia; 

e. prowadzenie wolontariatu umożliwiającego rozpoznanie środowisk pracy; 

4) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
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§ 40 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. Szkoły Zespołu Szkół organizują i realizują działania w zakresie wolontariatu poprzez  

Koło Młodego Wolontariusza, prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

2. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych  

lub społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy uczeń. Wolontariusz ma pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie 

na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  

4. W ramach działalności Koła Młodego Wolontariusza uczniowie  w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie  

do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym zarówno ludziom jak  

i zwierzętom; 

2) rozwijają postawę wrażliwości na potrzeby innych;  

3) kształtują umiejętność pracy w zespole; 

4) wykonują zadania na rzecz ochrony środowiska; 

5) rozwijają poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; 

6) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego 

i środowiska kulturalnego; 

7) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy  

oraz pracy na rzecz Zespołu Szkół;  

8) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

9) promują ideę wolontariatu w Zespole Szkół. 

5. Rada Pedagogiczna, w drodze uchwały, określa wpis na świadectwie, potwierdzający 

aktywność społeczną w formie wolontariatu. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie 

zawiera regulamin  Koła Młodego Wolontariusza. 

§ 41 
Szkoły Zespołu Szkół współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

oraz innymi poradniami specjalistycznymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc uczniom i ich rodzicom w zakresie orzecznictwa, wspomagania wszechstronnego 

rozwoju, profilaktyki uzależnień, wspomagania funkcji wychowawczej. 

§ 42 
W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 43 
Za prawidłową realizację zadań w przebiegu nauczania odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół 

§ 44 

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są pracownicy na jednoosobowych  

lub wieloosobowych stanowiskach: 

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 

2) pedagog szkolny; 

3) psycholog szkolny; 

4) bibliotekarz; 
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5) wychowawca świetlicy; 

6) nauczyciel specjalista. 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: 

1) pracownicy administracji; 

2) pracownicy obsługi; 

3) pomoc nauczyciela. 

4. W Zespole Szkól może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w klasach I-III, lub asystent nauczyciela-wychowawcy świetlicy. 

5. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół 

określają odrębne przepisy.  

§ 45 

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

40 godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami albo na ich rzecz; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

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

i doskonaleniem zawodowym. 

§ 46 

Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i poszanowaniem  

ich godności osobistej. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tych działań. 

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz w czasie pełnienia dyżurów; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn 

trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów  

w komunikacji; 

3) w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów, 

nauczyciel zobowiązany jest do organizowania zajęć rozwijających zainteresowania                                    

i uzdolnienia uczniów, w tym przygotowania ich do udziału w konkursach  

i uroczystościach;                           

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

5) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności 

wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz wszczynanie egzekucji 

administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

7) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów; 

8) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

9)  opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich 

sprzęt i wyposażenie; 

10) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie 

wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym w Zespole Szkół i przez instytucje 

wspomagające szkołę. 

3. Do uprawnień nauczycieli należy: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2017&qplikid=2#P2A6
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1) decydowanie w sprawie doboru programu nauczania, podręczników, metod, form 

organizacyjnych, środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

2) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów; 

3) przekazywanie wychowawcom klas opinii o zachowaniu uczniów; 

4) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

4. Odpowiedzialność nauczyciela: 

1) nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem, organem prowadzącym Zespół 

Szkół oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny za poziom wyników 

dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach,  

stosownie do realizowanego programu, możliwości psychofizycznych uczniów   

i warunków w jakich działał; 

2) nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie  

lub karnie, za tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów  

mu  przydzielonych, za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu 

wypadku  uczniowskiego; 

3) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym 

czasie inny pracownik szkoły;  

4) nauczyciel odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków 

dydaktycznych mu przydzielonych oraz za zniszczenie lub utratę wyposażenia 

szkoły przydzielonego mu przez Dyrektora wynikającą z nieporządku, braku nadzoru 

i zabezpieczenia. 

§ 47 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,  

aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadania wychowawcy: 

1) planuje i organizuje proces wychowania w oddziale; 

2) zapoznaje rodziców z planem wychowawczym oddziału; 

3) tworzy warunki do rozwoju ucznia, przygotowując go do życia w zespole, rodzinie  

i społeczeństwie; 

4) rozwiązuje konflikty w zespole a także między wychowankami a społecznością 

szkoły poprzez prowadzenie rozmów wyjaśniających i negocjacji; 

5) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

6) planuje i organizuje wspólnie  uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego; 

7) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

8) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie koordynując ich działania 

wychowawcze; 

9) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków i z trójką klasową rodziców, włącza 

ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy, informuje o wynikach   

i problemach w zakresie kształcenia i wychowania; 

10) współpracuje z innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb ucznia; 

11) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, 

świadectwa szkolne); 
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12) na bieżąco monitoruje frekwencję uczniów i podejmuje stosowne działania 

wyjaśniające przyczyny absencji zgodnie z procedurą kontroli spełniania obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki; 

13) zapoznaje uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego z zasadami 

oceniania, klasyfikowania  i promowania; 

14) ocenia zachowanie swych wychowanków. 

5. Uprawnienia wychowawcy: 

1) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub na dłuższe okresy; 

2) korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej (psychologicznej i pedagogicznej) 

i materialnej ze strony szkoły oraz innych placówek, instytucji oświatowych  

i naukowych; 

3) wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych  

i materialnych swoich wychowanków do dyrektora i odpowiednich instytucji; 

4)   może zażądać uczestnictwa nauczyciela danego przedmiotu w zebraniach rodziców; 

5)   jako początkujący nauczyciel-wychowawca ma prawo do uzyskiwania w swojej 

pracy 

      pomocy merytorycznej i innej od dyrektora szkoły, jego zastępców, starszych stażem 

      kolegów i pedagoga szkolnego. 

6. Formy działalności wychowawcy: 

1) spotkania klasowe na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

2) organizowanie form rekreacyjno-wypoczynkowych (wycieczki, zielone szkoły, rajdy 

itp.); 

3) uczestnictwo w  imprezach pozaszkolnych; 

4) organizowanie wspólnych spotkań nauczycieli, uczniów i rodziców; 

5) uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami grona pedagogicznego, mających  

celu wzajemną wymianę informacji dotyczących uczniów; 

6) systematyczne organizowanie zebrań i dni otwartych z rodzicami. 

§ 48 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale (w zespole edukacyjno-terapeutycznym) 

oraz pedagog, psycholog, wychowawcy świetlicy, wicedyrektor tworzą zespół. 

2. Do zadań zespołu należy 

1) rozpoznanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych uczniów; 

2) wypracowanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia; 

wytyczanie indywidualnego programu edukacyjnego; 

3) planowanie aktywności indywidualnej i zespołowej uczniów; 

4) zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających rozwój ucznia; 

5) współdziałanie w realizacji programów nauczania i wychowania.  

3. Dyrektor Zespołu Szkół w zależności od potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe nauczycieli. Pracą zespołu 

kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.  

§ 49 

Zadania pedagoga 
1. W Zespole Szkół zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga szkolnego należy  

w szczególności: 

1) w zakresie zadań wychowawczych: 

a. dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, 

b. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych, 
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c. udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 

informacji o uczniu, 

d. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, 

opiekuńczej i wychowawczej, 

e. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

f. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli, 

g. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

h. zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji  

o prawach dziecka; 

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  

w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

b. opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej, 

c. wspieranie działań stworzenia uczniom wymagających szczególnej opieki  

i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych  

i wypoczynku, 

d. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

e. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku 

kształcenia;  

f. organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin mających szczególne trudności 

materialne, 

g. wnioskowanie  o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo  

do odpowiednich instytucji; 

3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 

a. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami 

wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych 

wzmocnień, 

b. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających  

na  

tle konfliktów rodzinnych, 

c. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach                           

z rówieśnikami i wdanym środowisku, 

d. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego, 

e. wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym zdolnym, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

2. Pedagog szkolny powinien: 

1) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów jak i ich rodziców; 

2) współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

Radą Rodziców, poradnią psychologiczno -pedagogiczną, policją, świetlicą szkolną 

w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych; 

3) współdziałać z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w zakresie opieki  

i wychowania; 

4) we współpracy z psychologiem szkolnym opracowywać program wychowawczo-

profilaktyczny; 
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5) składać informacje Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów danej szkoły z uwzględnieniem podjętych działań  

i uzyskanych efektów końcowych; 

6) prowadzić wymaganą dokumentację pedagoga szkolnego; 

7) doskonalić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia samokształcenia. 

3. Pedagog szkolny uprawniony jest do podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań     

dotyczących opieki wychowawczej. 

4. Pedagog szkolny odpowiedzialny jest za: 

1) realizację praw dzieci i młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki zgodnie  

z   obowiązującymi przepisami, 

2) powierzone mienie materialne szkoły, 

3) terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw. 

§ 50 

Zadania psychologa 
1. W Zespole Szkół zatrudniony jest psycholog. Do zadań psychologa szkolnego należy  

w szczególności: 

1) prowadzenie wstępnych badań psychologicznych uczniów, niezbędnych  

do diagnozy, opiniowania i orzekania w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) podejmowanie wspólnie z pedagogiem działań mediacyjnych i interwencyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 

3) prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi szczególnej opieki i oddziaływań 

psychologicznych; 

4) udzielanie porad psychologicznych uczniom i rodzicom potrzebującym takiej 

pomocy. 

5) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych związanych  

z  nauką szkolną; 

6) organizowanie i prowadzenia warsztatów dla nauczycieli, według ustalonej tematyki, 

wynikającej z potrzeb Zespołu Szkół; 

7) wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania  

do indywidualnych potrzeb ucznia. 

2. Psycholog ma prawo: 

1) dobierać metody i formy pracy zgodne z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, 

2) wnioskować o udzielenie pomocy poszczególnym uczniom w zakresie wymagań 

edukacyjnych oraz form oceniania; 

3) wnioskować w sprawach związanych z ocenianiem zachowania uczniów, 

3. Psycholog szkolny prowadzi obowiązującą dokumentację, opracowuje coroczny plan 

działań psychologicznych, gromadzi materiały z badań, używa pieczęci służbowej. 

4. Psycholog szkolny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie 

swoich kompetencji, 

5. Psycholog szkolny wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora Zespołu Szkół. 

§ 51 

Zadania logopedy 

1. W Zespole Szkół zatrudniony jest logopeda. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne 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; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
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4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji – dziennika logopedy  

oraz teczek indywidualnych dzieci zawierających programy terapii, dokumentację 

prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

2. Diagnoza logopedyczna obejmuje w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy 

głośnej i pisma uczniów; 

2) diagnozowanie logopedyczne: 

a. badania indywidualne, 

b. wywiady z rodzicami, 

c. konsultacje u specjalistów; 

3) organizowanie pomocy logopedycznej. 

4. Terapia logopedyczna obejmuje w szczególności: 

1) prowadzenie logoterapii indywidualnej i grupowej: 

a. usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowych; 

b. pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, 

czytaniem i pisaniem; 

c. stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących 

prawidłowy przebieg komunikacji językowych; 

d. prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę; 

2) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 

przy współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne. 

5. Profilaktyka obejmuje w szczególności: 

1) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacyjnych oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy: 

a. pogadanki dla rodziców, 

b. zajęcia dla rodziców i uczniów, 

c. konsultacje logopedyczne; 

2) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: 

a. zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy  

z najbliższym środowiskiem ucznia, 

b. przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, współpraca z animatorami 

szkolnych kółek teatralnych, 

c. szkolenia rady pedagogicznej (higiena i emisja głosu, poszerzanie wiedzy  

z zakresu wad wymowy); 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

§ 52 

Zadania wychowawcy świetlicy 

1. W Zespole Szkół zatrudniony jest wychowawca świetlicy. Do zadań wychowawcy 

świetlicy należy w szczególności:  

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy i dbanie  

o bezpieczeństwo wychowanków; 

2) przestrzeganie ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób  

jak najbardziej efektywny; 

3) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy; 

4) troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych; 
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5) współpraca z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół  

w zakresie organizacji pracy świetlicy; 

6) współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

7) nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich 

uzupełnianie i ewentualną wymianę; 

8) wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za zniszczenia lub stratę powierzonego 

sprzętu i pomocy, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.  

§ 53 

Zadania bibliotekarza 

3. W Zespole Szkół zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela 

bibliotekarza należy w szczególności: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 

b. rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, pogłębianie 

kultury czytania, doradztwo czytelnicze, rozmowy o przeczytanych książkach, 

c. przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł 

informacji z uwzględnieniem technologii informacyjnej, 

d. wdrażanie do poszanowania książek, podręczników i innych zbiorów, 

e. prowadzenie lekcji bibliotecznych dostosowanych do wieku i możliwości uczniów 

niepełnosprawnych, 

f. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i medialnych, 

g. wspieranie nauczycieli w pracy i doskonaleniu zawodowym, udostępnienie 

materiałów, doradztwo przy wyborze literatury pedagogicznej i metodycznej, 

h. analiza czytelnictwa i informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,  

i. prowadzenie różnych form promocji czytelnictwa i informacji o książkach  

oraz działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

2) W zakresie pracy organizacyjno-technicznej: 

a. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu, 

b. opracowywanie i gromadzenie zbiorów zgodnie z  profilem programowym szkoły 

oraz potrzebami i zainteresowaniami czytelników, 

c. prowadzenie ewidencji zbiorów, ich konserwowanie i selekcjonowanie, 

d. opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki oraz sprawozdań 

semestralnych zawierających informacje o czytelnictwie, 

e. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – dziennika pracy biblioteki, ksiąg 

inwentarzowych, rejestru ubytków, ewidencji wypożyczeń, 

f. doskonalenie warsztatu własnej pracy, 

g. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością. 

§ 54 

Zadania doradcy zawodowego 

1. W Zespole Szkół zatrudniony jest nauczyciel doradca zawodowy. Do zadań doradcy 

zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie i pomoc w zakresie planowania kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) prowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia pracy; 
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5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

i placówkę; 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) pomoc uczniom i ich rodzicom w wyborze miejsc aktywności uczniów  

po ukończeniu szkoły. 

§ 55 

1. Do zadań nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej należy: 

1) kwalifikowanie dzieci na zajęcia rewalidacyjne w porozumieniu z innymi 

nauczycielami; 

2) diagnozowanie możliwości i trudności uczniów pod katem profilu prowadzonych 

zajęć; 

3) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami pracującymi z dzieckiem 

w celu wspólnego opracowania kierunków pracy z dzieckiem, wymiany informacji 

dotyczących postępów i trudności oraz stosowanych metod i form pracy; 

4) opracowanie i w razie konieczności modyfikowanie indywidualnych programów 

terapeutycznych; 

5) dbanie o właściwy poziom zajęć; 

6) systematyczna współpraca z rodzicami; 

7) dbanie o jakość pracy i stałe podnoszenie kompetencji zawodowych; 

8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 56 

1. W oddziałach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielem w klasie; 

2) przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć; 

3) bezpośrednia obsługa dziecka w zakresie ubierania, rozbierania, czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych; 

4) pomoc nauczycielowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek 

szkolnych; 

5) pomoc uczniom w przygotowaniu i spożywaniu posiłków; 

6) inne prace porządkowe zlecone przez nauczyciela. 

3. W czasie ferii zimowych, letnich i przerw w zajęciach szkolnych pomoc nauczyciela 

skierowana jest do prac porządkowych na terenie szkoły. 

4. Pomoc nauczyciela wykonuje inne zadania przydzielone przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

§ 57 

W Zespole Szkół zorganizowana jest opieka pielęgniarska. Zasady sprawowania opieki 

pielęgniarskiej, czas pracy i zakres obowiązków służby zdrowia w szkole określa dyrektor 

właściwego zakładu pracy opieki zdrowotnej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół. 

§ 58 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla nauczycieli  

i pracowników szkoły oddzielnie  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa 

pracy. 
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Rozdział 6 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

§ 59 

Wymagania edukacyjne oraz ocenę zachowania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

§ 60 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

1. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania 

oraz postępów w tym zakresie; 

2)  udzielanie 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; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

6)  udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji,  

o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

§ 61 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców/prawnych opiekunów; 

2) ustalania kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych  

w niniejszym dokumencie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego/semestru  

z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  

i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 62 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 15 września danego roku informują 

uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

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 na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą,  

nie później niż do 15 września danego roku.  
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3. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3  informacji uczniom  

i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

4. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli  

i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 3. Z uwagi 

na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi 

informacjami.  

§ 63 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) Bieżące; 

2) Klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza  

się na 10 dni przed końcem I półrocza. 

3. Na 10 dni przed końcoworocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej  poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

4. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców  

w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. 

Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach  

(w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez Dyrektora w Kalendarzu roku 

szkolnego i udostępniane na tablicach informacyjnych; rodzic potwierdza otrzymane 

oceny podpisem. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania – wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia prowadzi kilku 

nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie. W przypadku braku 

zgodności wśród nauczycieli co do wysokości ustalanej oceny, ustala się średnią  

z proponowanych ocen. Uczeń, który jest nieklasyfikowany z jednych zajęć, składających 

się na blok, w ocenie półrocznej lub rocznej będzie nieklasyfikowany.  

7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim (w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz branżowej 

szkoły zawodowej) ustala się w stopniach wg 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. 

8. Ocena powinna odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację  

i zaangażowanie w pracę. Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą  

i umiejętnościami bierze się pod uwagę: 

1) aktywność podczas lekcji; 

2) umiejętność pracy w grupie; 

3) obowiązkowość i systematyczność; 

4) w wypadku zajęć technicznych ponadto uwzględnia się stosunek ucznia  

do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, 

właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad 
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bezpieczeństwa. 

9. Kryteria ogólne do poszczególnych form oceniania: 

1) słownictwo – stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich pojęć; 

2) poprawność merytoryczna – ilość i zgodność z tematem, zawartość treści; 

3) struktura wypowiedzi – spójność, samodzielność, zgodność ze specyfiką przedmiotu. 

10. Szczegółowe elementy kryteriów ogólnych opracowują nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

11. Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów  

z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego. 

12. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 
13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (klasy I-III)  

oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym są ocenami opisowymi. 

14. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w statutach 

poszczególnych szkół. 

§ 64 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych, a w szczególności: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia: 

a. systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, 

b. sumienne przygotowanie się do zajęć, 

c. przestrzeganie postanowień statutu oraz obowiązujących w szkole regulaminów; 

2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a. poszanowanie mienia szkoły, 

b. aktywność w działaniach na rzecz innych w szkole i poza nią, 

c. uczciwe postępowanie i przeciwdziałanie złu; 

3) dbałości o honor i tradycję szkoły: 

a. przestrzeganie wartości propagowanych przez szkołę oraz tradycji związanych  

z patronem szkoły, 

b. godny i kulturalny udział w uroczystościach szkolnych, 

c. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (m.in. konkursy, olimpiady, zawody) 

oraz właściwe kształtowanie wizerunku szkoły; 

4) dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a. nieużywanie wulgaryzmów oraz przeciwstawianie się wulgarności w języku 

innych, 

b. kulturalne wypowiadanie własnych poglądów, 

c. słuchanie wypowiedzi innych z należytym szacunkiem i kulturą; 

5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz niestwarzanie sytuacji niebezpiecznych 

dla życia i zdrowia własnego i innych, 

b. przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania  

i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających oraz namawiania innych 

do ich zażywania, 

c. nieopuszczanie samowolne terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a. noszenie schludnego i estetycznego ubioru, 

b. takt i kultura w relacjach z innymi, 

c. dbałość o higienę osobistą; 
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7) okazywania szacunku innym osobom: 

a. szanowanie godności osobistej i dobrego imienia drugiego człowieka, 

b. szanowanie przekonań, poglądów i tradycji innych osób, 

c. okazanie zadośćuczynienia za spowodowanie innym przykrości, krzywdy  

czy smutku. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (klasy I-III) oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej oraz branżowej szkoły zawodowej), ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6)  naganne. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Na 10 dni przed końcoworocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej  wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej o przewidywanej dla niego ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania znajdują się w statutach poszczególnych 

szkół. 

§ 65 

1. Uczeń, który został przyjęty do szkoły z innej placówki zobowiązany jest do wyrównania 

różnic programowych, które wynikają z braku ich realizowania w poprzedniej szkole. 

2. Zaliczenie różnic programowych, o których mowa w ust. 1. odbywa się w formie 

egzaminu pisemnego lub ustnego. 

3. Sposób realizacji, zakres materiału ustala nauczyciel przedmiotu i w formie pisemnej 

przekazuje uczniowi. 

4. Termin zaliczenia wyznacza się do końca stycznia, jeżeli uczeń przybył w I semestrze  

lub do końca maja, jeżeli w drugim semestrze danego roku szkolnego. 

 § 66 

1. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych po złożeniu osobiście (dotyczy pełnoletniego ucznia) lub przez 

rodzica/opiekuna pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 7 dni 

po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej 

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 

nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 14 dni  

od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.  
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2.  Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica/opiekuna pisemnego wniosku  

z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 7 dni po uzyskaniu informacji o ocenie 

przewidywanej.  Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, 

kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, 

podejmuje decyzję w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie 

wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

§ 67 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna bądź śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub ocena roczna klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej  

i ustnej oraz ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Ustalona przez komisję roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki  

i wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Ze sprawdzianu  wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1)  nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony sprawdzian, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do ostatniego dnia  danego roku szkolnego. 

10. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor 

powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym  oddziale, 

4) pedagog, 

5) psycholog, 

11. Ustalona przez komisję, w terminie pięciu dni od dnia wniesienia zastrzeżeń, w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

12. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 68 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin/ 

egzaminy klasyfikacyjne za zgodą rady pedagogicznej . 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

plastyki muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania 

fizycznego. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3, ust. 4 pkt. 1), 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 
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2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

dla odpowiedniej klasy. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, liczbę zajęć edukacyjnych,  

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 69 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

§ 70 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki  

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne  stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem ust.10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
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który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 71 

1. Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego i informatyki  

na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii. 

§ 72 

Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, 

innowacji czy eksperymentów pedagogicznych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad 

oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej 

pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy. 

§ 73 

1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. 

Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne 

prace pisemne.  

2. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej trzech ocen cząstkowych 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności. 

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

§ 74 

1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty określają odrębne 

przepisy. 

3.  W ostatniej klasie szkoły branżowej I stopnia przeprowadza się egzaminy 

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

4. Szczegóły dotyczące przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w zawodzie  określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 7 

 Uczniowie Szkoły 

§ 75 

1. Wszyscy uczniowie szkoły mają niezbywalne prawa oraz obowiązki realizowane  

w dostępnym im zakresie. 

2. Uczeń jest członkiem społeczności uczniowskiej i ma prawo do: 

1) uczestnictwa w zajęciach adekwatnie do swoich możliwości psychofizycznych; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, obejmującego także przygotowanie 

do samodzielności w życiu dorosłym; 

3) zapewnionych warunków do nauki, dostępu do sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

4) uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych; 

5) umożliwienia mu komunikacji z otoczeniem z użyciem wspomagających  

i alternatywnych metod komunikacji (AAC); 

6) jawnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania i postępów w nauce  
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oraz znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania; 

7) okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia  

i modyfikacji programu (co najmniej dwa razy w roku szkolnym); 

8) uczestniczenia w spotkaniach zespołu ds opracowania i modyfikacji indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznych 

ocen (dotyczy uczniów pełnoletnich); 

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

10) opieki wychowawczej, higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole, 

zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej; 

11) otrzymania wsparcia i pomocy ze strony nauczycieli i Dyrektora; 

12) zgłaszania nauczycielom i Dyrektorowi swoich potrzeb, trudności, kłopotów  

oraz skarg; 

13) odwołania się do dyrektora szkoły w sprawie kary ustanowionej przez nauczyciela, 

14) korzystania z opieki i pomocy pedagogicznej, psychologicznej i doradztwa 

zawodowego; 

15) korzystania z pomieszczeń Zespołu Szkół, sprzętu i pomocy dydaktycznych  

w trakcie zajęć, oraz ze zbiorów biblioteki szkolnej; 

16) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i twórczej aktywności w ramach form 

zajęć prowadzonych w placówce; 

17) uczestnictwa w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Zespół Szkół; 

18) uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych; 

19) otrzymywania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia; 

20) reprezentowania klasy i szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach; 

21) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych; 

22) organizacji życia szkoły poprzez działalność samorządową; 

23) zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających na terenie Zespołu Szkół. 

3. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie oraz regulaminach 

obowiązujących w Zespole Szkół; 

2) obowiązkowe i punktualne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych; 

3) przygotowanie do zajęć; 

4) przestrzeganie zasady, że ubiór szkolny powinien być czysty, estetyczny i skromny, 

niesugerujący przynależność lub utożsamianie się z jakąkolwiek subkulturą 

młodzieżową; 

5) wystrzeganie się szkodliwych nałogów; 

6) dbanie o higienę osobistą oraz estetyczny wygląd zewnętrzny; 

7) utrzymywanie ładu i porządku w miejscu przechowywania swoich rzeczy,  

a także dbanie o porządek w szkole; 

8) szanowanie rzeczy własnych i innych osób oraz dbanie o wspólne mienie; 

9) naprawianie wyrządzonych szkód materialnych (rodzice ponoszą odpowiedzialność 

materialną za dokonane przez dziecko zniszczenia); 

10) usprawiedliwianie nieobecności w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności 

przez rodziców w formie pisemnej (dotyczy to również ucznia pełnoletniego; 

11) przestrzegania  warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkół; 

12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i rówieśników podczas lekcji, zajęć 

sportowych i przerw międzylekcyjnych; 

13) przestrzeganie zasad funkcjonowania zespołu uczniowskiego; 
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14) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół  

oraz pozostałych uczniów; 

15) stosowanie form grzecznościowych wobec rówieśników i osób dorosłych w szkole  

i w miejscach publicznych; 

16) poprawne zachowanie się przy stole i kulturalne spożywanie posiłków; 

17) pomoc młodszym i mniej sprawnym kolegom; 

18) wykonywanie prac na rzecz innych; 

19) szanowanie obyczajów szkolnych, narodowych, religijnych; 

20) dbanie o środowisko naturalne. 

4. Uczeń wykonuje obowiązki na poziomie swoich realnych możliwości psychofizycznych, 

zaś program nauczania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych,  uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, także w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających 

to kształcenie. 

§ 76 
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni, w przypadku naruszenia prawa 

ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według 

następującej procedury: 

1) kieruje skargę do Dyrektora, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie  

ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły; 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu  

w terminie 14 dni. 

§ 77 
2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę, 

2) bardzo wysoką frekwencję, 

3) wzorowe i bardzo dobre zachowanie, 

4) szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach 

szkolnych, 

5) działalność na rzecz szkoły. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego  

lub Rady Pedagogicznej. 

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych, 

2) pochwała wychowawcy klasy, 

3) pochwała Dyrektora, 

4) dyplom uznania, 

5) nagroda rzeczowa. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

6. Do każdej przyznanej nagrody rodzic/opiekun prawny ucznia lub uczeń pełnoletni może 

wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni  

od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się 

opinią wybranych organów szkoły. 

§ 78 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie 

wymienionym w Statucie obowiązkom, zachowanie niegodne ucznia, w tym przewinienia 

przeciw zdrowiu, bezpieczeństwu i godności innych członków społeczności szkolnej uczeń 

może zostać ukarany. 

2. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia. 
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3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) nagana wychowawcy klasy, 

3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o niewłaściwym 

zachowaniu ucznia, 

4) upomnienie dyrektora szkoły, 

5) nagana Dyrektora, 

6) nagana Dyrektora na piśmie dołączona do arkusza ocen, 

1. Uczeń mający nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania nie może kandydować  

do władz Samorządu Uczniowskiego i być jego członkiem. 

2. Uczeń będący członkiem Samorządu Uczniowskiego, który nagminnie łamie zapisy 

regulaminów wewnątrzszkolnych, zostaje, na wniosek wychowawcy lub Dyrektora, 

automatycznie wykluczony z Samorządu Uczniowskiego. 

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem  

za pośrednictwem Samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora 

w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje 

uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku  

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje 

sprawę w terminie 14 dni; może posiłkować się opinią wybranych organów Zespołu 

Szkół. 

4. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji 

administracyjnej. 

5. Uczeń może być skreślony z listy bez stosowania gradacji kar za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym substancjami psychotropowymi  

lub innymi podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan  

w czasie pobytu w szkole; 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp.  

na terenie szkoły; 

4) opuszczenie ponad 50% godzin obowiązkowych zajęć w roku szkolnym  

bez usprawiedliwienia; 

5) nierealizowanie zajęć praktycznych będących formą praktycznej nauki zawodu; 

6) stosowanie przemocy, przejawianie agresji wobec innych uczniów, zagrażając ich 

zdrowiu oraz znęcanie się nad nimi psychicznie; 

7) dokonywanie kradzieży, rozbojów i włamań na terenie szkoły i poza nią; 

8) świadome i złośliwe dewastowanie mienia szkoły lub innych osób; 

9) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania; 

10) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu,  

a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły 

pożądanego skutku. 

6. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo 

odwołać się w formie pisemnej za pośrednictwem dyrektora szkoły do Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w Warszawie, AI. Jerozolimskie 32, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

7. W przypadku odwołania się rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego 

ucznia od powyższej decyzji dyrektor szkoły może: 

1) uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie; 

2) przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym z potwierdzeniem otrzymania przez 

stronę decyzji o skreśleniu organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia,  
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w którym otrzymał odwołanie. 

8. W trakcie rozpatrywania odwołania, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, uczeń  

ma prawo uczęszczać do szkoły. 

§ 79 
1. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź 

doraźnej pomocy, w tym materialnej. 

2. Uczniom, o których jest mowa w ust. 1 szkoła może udzielić wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa i pedagoga 

szkolnego; 

2) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy 

społecznej; 

3) wypłacenie uczniowi z budżetu Rady Rodziców jednorazowej zapomogi losowej, 

jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy wystąpią o to  

z odpowiednim wnioskiem; 

4) pomoc i wsparcie wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrekcji 

szkoły oraz organizacji społecznych działających na terenie szkoły; 

3. W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły pomoc instytucji  

pozaszkolnych, świadczących specjalistyczne poradnictwo (poradni psychologiczno-

pedagogicznej, policji, sądu rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej). 

§ 80 
1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem  

oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli  

w radzie rodziców; 

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce  

i zachowania swojego dziecka; 

4) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów; 

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń; 

6) uczestniczenia w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów dotyczących 

opracowania i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

oraz dokonywania wielospecjalistycznych ocen; 

7) otrzymania kopii:  

a. wielospecjalistycznych ocen, 

b.  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 5 razy w roku szkolnym. 

 

Rozdział 8 

Ceremoniał szkoły 

§ 81 

Ceremoniał szkoły jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się  

w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. 

§ 82 
1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkoły należą:  

1) uroczystości związane ze świętami narodowymi;  

2) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie  

i regionie;  

3) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;  

4) pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych; 
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5) uroczystość wręczenia szkole sztandaru;  

6) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy pamiątkowej; 

7) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły; 

8) inne uroczystości (zgodnie z decyzją władz nadrzędnych, lub w porozumieniu  

z nimi, zgodnie z decyzją rady pedagogicznej). 

2. Do najważniejszych symboli szkolnych należą  

1) godło szkoły;  

2) sztandar szkoły;  

3) hymn szkoły.  

§ 83 
Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas 

uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, 

identyfikatorach.  

§ 84 
1. Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej 

Ojczyzny, którą stanowi szkoła i jej najbliższe środowisko.  

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw jego 

poszanowania.  

3. Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły  w przeznaczonej na ten cel zamkniętej 

gablocie. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.  

§ 85 

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków 

uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie,  

jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.  

§ 86 

1. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych,  poza 

szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych  

i regionalnych.  

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych  

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem, 

składającym się z dwóch wstęg i kokardy. Kokardę mocuje się ok. 10 cm od górnej 

krawędzi sztandaru.  

3. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany  

bez podawania komend. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 

45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do 

zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.  

4. W trakcie mszy lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają,  

nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas  

w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu 

w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:  

1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św., 

przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;  

2) podczas opuszczania trumny do grobu;  

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  

4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;  

5) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną 

przemawiającą osobę.  
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5. Sztandar poza szkołę wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy w położeniu 

marszowym, „na ramię”. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze 

należy pochylić go do przodu.  

6. Sztandar może być także przenoszony lub przewożony na większe odległości,  

ale w przeznaczonym do tego pokrowcu.  

§ 87 

1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy W skład pocztu wchodzą 3 osoby: uczeń 

(chorąży) i dwie uczennice (asysta). W sytuacjach wyjątkowych skład pocztu tworzyć 

mogą trzej uczniowie lub trzy uczennice.  

2. Kandydatury do pocztu sztandarowego przedstawiane są przez samorząd uczniowski  

i wychowawców klas przed zakończeniem roku szkolnego i zatwierdzane przez Radę 

Pedagogiczną. Kadencja pocztu trwa od jego ślubowania do momentu przekazania 

sztandaru – ślubowania kolejnego pocztu.  

3. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.  

4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. Przeprowadza się wówczas wybory uzupełniające.  

5. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun, wyznaczony  

przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

§ 88 

1. Insygnia pocztu sztandarowego to:  

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

2) białe rękawiczki.  

2. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.  

§ 89 

1. Ślubowanie pocztu sztandarowego przebiega według ustalonych zasad. 

2. Po zatwierdzeniu składu pocztu sztandarowego przez radę pedagogiczną odbywa się 

uroczystość ślubowania. Ma ona miejsce podczas zorganizowanego w tym celu apelu  

lub podczas uroczystości szkolnej odbywającej się z udziałem sztandaru szkolnego.  

3. Mistrz ceremonii wydaje komendy: 

 Całość powstań! Baczność! 

 Poczet sztandarowy – wystąp! 
Poczet sztandarowy zajmuje miejsce pośrodku sali, przed zebranymi. 

 Wybrani w skład pocztu sztandarowego – wystąp! 
Nowo wybrany poczet sztandarowy maszeruje i staje przed sztandarem, frontem  

do niego. 

 Do ślubowania! 
Chorąży salutuje sztandarem, nowy poczet stoi w postawie zasadniczej, prawa ręka lekko 

uniesiona, skierowana w stronę sztandaru (jak przy każdym ślubowaniu na sztandar; 

wyprostowane dwa palce, dłoń ułożona wierzchem do góry). 

Tekst ślubowania odczytuje dyrektor szkoły. Ślubujący powtarzają po każdej frazie: 

 Ślubuję!  
Mogą też powtarzać cały tekst ślubowania. 

Członkowie pocztu sztandarowego począwszy od chorążego robią krok w kierunku 

sztandaru, przyklękają, całują sztandar ujmując jego brzeg prawą ręką, wstają i robią krok 

wstecz – do pozycji poprzedniej. 

 Po ślubowaniu! 
Poczty sztandarowe stają w pozycji ‘spocznij’. 

 Poczty sztandarowe – do przekazania sztandaru! 
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Asysta (z prawej) odstępuje na krok od chorążego, nowy poczet sztandarowy krokiem 

marszowym wchodzi w szyk; chorąży staje po prawej stronie sztandaru (sztandar ma  

po lewej swojej stronie, asysta zajmuje skrajne miejsca w szyku.  

 Poczty sztandarowe, sztandar szkolny przekazać! 
Chorąży przekazuje sztandar unosząc go (pozycja ‘prezentuj’) i zwraca się w stronę 

nowego chorążego. Ten przejmuje sztandar, przenosi na prawą stronę i staje w pozycji 

zasadniczej. Następnie razem z asystą chorąży przekazuje szarfy (zdejmują i nakładają 

nowemu pocztowi sztandarowemu). Następuje zamiana miejsc asysty – ustępująca 

zajmuje skrajne miejsca w szyku. 

 Ustępujący poczet sztandarowy - wystąp! 
Poczet występuje przed szyk. 

 W tył zwrot!  

 Do pożegnania sztandaru szkolnego! 
Ustępujący poczet zwraca się do sztandaru, chorąży salutuje sztandarem. Członkowie 

pocztu przyklękają, całują połać sztandaru i wstają. 

 Baczność!  

 Poczet sztandarowy na wskazane miejsce – marsz! 
W zależności od okoliczności może zamiast powyższej komendy paść komenda 

‘spocznij’ lub komenda wyprowadzenia sztandaru. 

§ 90 

1. Uroczystości, którym towarzyszy sztandar szkoły rozpoczynają się ceremonią jego 

wprowadzenia. Dokonuje tego wyznaczona osoba wydając komendy. 

2. Wprowadzenie sztandaru, hymn. 

 Całość – powstań! Baczność! 

 Proszę o wprowadzenie sztandaru! 
Po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu przez poczet wyznaczonego miejsca  

(o ile szczegółowy scenariusz uroczystości nie przewiduje innego porządku): 

 Spocznij! 

 Baczność! Do hymnu państwowego (szkolnego)! 
Następuje odśpiewanie hymnu państwowego lub szkolnego, w zależności od rodzaju 

uroczystości.  

W trakcie wykonywania hymnu chorąży salutuje sztandarem: wykrok lewą nogą, 

wyprostowaną, sztandar pochylony pod kątem ok. 45º, lewa ręka ujmuje drzewce nieco 

poniżej płachty, ugięta, prawa blisko końca drzewca, wyprostowana.  

Po odśpiewaniu hymnu komenda: 

 Po hymnie! 

 Spocznij! 
3. Wyprowadzenie sztandaru. 

 Całość  – powstań! 

 Baczność! 

 Proszę o wyprowadzenie sztandaru! 
Po wyprowadzeniu: 

 Spocznij!  

§ 91 

1. Podczas uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące postawy pocztu 

i chwyty sztandaru: 

1) postawa zasadnicza (po komendzie ‘baczność’ lub zapowiedzi innej komendy): 

sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. 
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Drzewce trzymane prawą ręką powyżej pasa, łokieć przyciśnięty do tułowia, lewa 

ręka jak w postawie zasadniczej. 

2) postawa „spocznij”: sztandar trzymany jak w postawie zasadniczej, chorąży i asysta 

w postawie ‘spocznij’ 

3) postawa „na ramię”: chorąży kładzie drzewce prawą ręką (przytrzymując lewą)  

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45
o
. płat sztandaru oddalony od barku 

przynajmniej na szerokość dłoni. 

4) postawa „prezentuj”: z postawy zasadniczej chorąży podnosi prawą ręką sztandar 

do położenia przy prawym ramieniu (prawa dłoń na wysokości barku), następnie 

lewą chwyta drzewce tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce 

sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewą dłonią chwyta 

drzewce poniżej prawego barku. 

5) salutowanie sztandarem w miejscu: z postawy ‘prezentuj’ chorąży robi zwrot  

w prawo skos z wysunięciem lewej nogi w przód na odległość stopy i pochyla 

sztandar w przód do 45
o
. Po czasie salutowania przenosi sztandar do postawy 

‘prezentuj’ i zasadniczej. 

6) salutowanie sztandarem w marszu: z położenia ‘na ramię’ identycznie jak przy 

salutowaniu w miejscu. Na komendę ‘na prawo patrz’ – pochyla sztandar; ‘baczność’ 

– bierze sztandar na ramię     

§ 92 

W sprawach nie objętych powyższym ceremoniałem decyduje szczegółowy scenariusz 

uroczystości, a o bezpośrednich komendach w zaistniałej, nieprzewidzianej sytuacji – 

przewodniczący ceremonii. 

  

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 93 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół nie mogą być sprzeczne  

z zapisami niniejszego Statutu.  

4. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.  

5. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów Zespołu Szkół. 

6. Dyrektor powiadamia organy Zespołu Szkół o każdej zmianie w Statucie. 

7. Statut w niniejszej wersji po uchwaleniu wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku. 


