
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁEJ
Biała, ul. Częstochowska 73
42-125 KAMYK
tel. 0-34/362 74 76

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BIAŁEJ 
Uwzględniający zmiany w statucie nadanym uchwałą nr 34/III/2002 Rady
Miejskiej w Kłobucku z dnia 06.06.2002 roku oraz zmiany nadane
uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2002 z dnia 17.10.2002 roku. 

Statut opracowano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2002r.
ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁEJ
2. Siedziba szkoły: Biała, ul. Częstochowska 73, 42-125 Kamyk
3. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
a) Oddział przedszkolny klasa O - cykl kształcenia l rok
b) Szkoła Podstawowa w Białej - cykl kształcenia 6 lat
o charakterze
c) Gimnazjum w Białej - cykl kształcenia 3 lata
4. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą publicznym.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Kłobucku.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
7. Ilekroć w statucie mówi się bez bliższego określenia:
a) szkoła należy rozumieć Zespół Szkół w Białej
b) dyrektor należy rozumieć dyrektor Zespołu Szkół w Białej

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU
SZKÓŁ.
§2
1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 roku z późniejszymi
zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny 
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Szkoła umożliwia:
a) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie
b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
i przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
c) rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych
d) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych w celu wyrównania braków 
edukacyjnych
e) Uczniom z grup dyspanseryjnych udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
3. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 
kontynuowanie nauki na gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym etapie kształcenia
c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści



d) rozwijanie zdolności, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-
skutkowych, funkcjonalnych, czasowych przestrzennych itp.)
e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
f) pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami, 
możliwościami psychofizycznymi w f) pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny 
w zgodzie z ich potrzebami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
g) zapewnia uczniom rozwój ich talentów ^ zainteresowań poznawczych, społecznych, 
artystycznych i sportowych przez udział w kołach zainteresowań
h) zapewnia uczniom traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą 
samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
i) stwarza możliwość poznania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej
j) upowszechnienia wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska,
k) poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
4. Nauczycieli w swojej pracy wychowawczej powinni zmierzać do tego aby uczniowie 
w szczególności:
a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym)
b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszanowanie prawdy, dobra 
i piękna w świecie
c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak 
i całej edukacji na danym etapie
d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 
i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 
siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych
e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych
i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia , społecznego oraz przygotowywali
się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 
umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

5. Zadania opiekuńcze szkoły powinny zmierzać do : a) zapewnienia uczniom opieki 
pedagogicznej, zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę
b) opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych , nadobowiązkowych 
i pozalekcyjnych sprawują nauczyciel uczący
lub prowadzący zajęcia

c) opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych sprawują nauczyciele na 15 uczniów- 
autokarowa, na 10-uczniów-rowerowa; l nauczyciel
d) dyżury w czasie przerw ustala dyrektor według całorocznego harmonogramu
e) jeżeli w czasie zajęć, przerw zaistniał wypadek nauczyciel postępuje zgodnie z rozporządzeniem 
MEN z dn. 19.09.1996r. ( Dz.U.nr ll9/96poz.562)
6. W celu kształcenia przez uczniów swoich umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, aby 
w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata, nauczyciele 



stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności : a) planowania, 
organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia 
i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 
przygotowania do publicznych wystąpień
c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji skutecznego działania na gruncie zachowania 
obowiązkowych norm
d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób
e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 
posługiwania się technologią informacyjną,
f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań

7. Szkoła realizuje:
a) Podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN
b) Szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoła
c) Szkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną
d) Szkolny program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną
8. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na 
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
9. Sposoby realizacji zadań:
a) nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów 
zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN 
w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania
b) szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego 
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
c) nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom 
treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria ocenia, zgodne 
z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania 
w formie przedmiotowego sytemu oceniania
d) nauczyciel ma prawo realizować własny program autorki lub inne formy pracy innowacyjnej 
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów
e) szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania
f) nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze
g) dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do dyrektora 
szkoły może złożyć:
- uczeń, za zgodą rodziców
- rodzice lub prawni opiekunowie ucznia
wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

h) szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie 
wycieczek:
- podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów 
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia
- zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 
wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć
- podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz 
z opiekunami



i) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed
rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych
oraz po zajęciach według corocznie-ustalanego przez Dyrektora
Szkoły harmonogramu
j) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach
sportowych przed i po każdej swojej lekcji k) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść 
z dyżuru do czasu
zastąpienia go przez innego nauczyciela
1) nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego 
oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole
m) nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów
odprowadzają ich do szatni n) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający
zastępstwo.

ROZDZIAŁ III 
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA
§3
1. ORGANAMI SZKOŁY SĄ:
a). Dyrektor Szkoły
b). Rada Pedagogiczna
c). Rada Rodziców
d). Samorząd Uczniowski
§4
DYREKTOR SZKOŁY
l. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:
a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły tj. rocznego planu dydaktyczno-
wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć
b) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników 
nie/pedagogicznych szkoły
c) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie
d) kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności:
- sprawowanie opieki nad uczniami stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju
współdziałanie z Samorządem Uczniowskim
- podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego
- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki
- pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie 
doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry
- realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem
- przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych 
wniosków wynikających ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe 
i racjonalne wykorzystanie
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
2. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy
d) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników
e) reprezentowania szkoły na zewnątrz



f) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania
g) przenoszenia ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
3. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania
b) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę 
oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych
d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły
e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami
f) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje 
pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej; 
wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim.
5. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wybrany na pierwszej radzie 
pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny społeczny zastępca dyrektora.
a. Społeczny zastępca dyrektora może otrzymać corocznie nagrodę dyrektora szkoły z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

§ 5 RADA PEDAGOGICZNA
1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, 
bez względu na wymiar czasu pracy.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, 
zaproszeni goście. Mają oni glos doradczy.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykle większością głosów, w obecności co najmniej 1/2
członków rady.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć
dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) ustalenie regulaminu własnej działalności
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
c) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
d) tworzenie zespołów nauczycieli w celu opracowania:
- szkolnego zestawu programów nauczania,
- programu wychowawczego szkoły
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania : a) arkusza organizacyjnego szkoły
b) decyzji dyrektora w sprawie wydatków środków finansowych przeznaczonych na działalność 
szkoły
c) wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych
9. Rada pedagogiczna współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz:
a) opiniuje perspektywiczny plan rozwoju biblioteki
b) opiniuje projekt budżetu biblioteki
c) zgłasza propozycje w zakresie polityki zakupu zbiorów
d) opiniuje przedstawione przez bibliotekarza propozycje w zakresie selekcji księgozbioru
e) analizuje stan czytelnictwa
f) opiniuje i zatwierdza regulaminy biblioteki



10. W przypadku wstrzymywania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej 
-sprawę rozstrzyga Organ Nadzorujący.
§6
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu tajnym i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkół wnioski i opinie ,we 
wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów
takich jak : a) prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią i wymaganiami
b) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania
c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
f) prawo wyboru rzecznika praw ucznia
5. Samorząd uczniowski ma prawo do opiniowania programu wychowawczego szkoły i szkolnego 
systemu oceniania uczniów.
RADA RODZICÓW
1. Rada Rodziców działa w oparciu o Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty oraz regulamin Rady 
Rodziców uchwalony przez ogólne zebranie rodziców.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa 4 lata. W każdym roku szkolnym jest uzupełniana przez 
delegatów rodziców kl. I,0.
3. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w składzie:
a) przewodniczący
b) zastępca przewodniczącego
c) skarbnik
d) sekretarz
4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej 2 razy w roku szkolnym i są zwoływane 
przez Prezydium.
5. Indywidualne spotkania z rodzicami organizują wychowawcy wg potrzeb.
6. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej Rada 
Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania określa regulamin . 7. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach 
wychowania i kształcenia swych dzieci.
8. Rodzice mają prawo do:
a) opiniowania programu wychowawczego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, oraz 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów
c) rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci
d) uzyskiwania informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce
e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły. 
Uprawnione do tego jest prezydium Rady Rodziców
9. Rada Rodziców opiniuje i zatwierdza wydatki na działalność biblioteki szkolnej.
§8
Zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego 
oraz ich kompetencje zawierają załączniki do niniejszego Statutu.
§9
1. Zasady współdziałania organów Szkoły:
a) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku



umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
b) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
c) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
d) Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 
protokołowanych posiedzeń tych organów.
e) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych 
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji 
w terminie 7 dni
f) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub 
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole: a) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:
- w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
> wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej
klasie
> Dyrektor Szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole
- od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.
- odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od 
daty wydania orzeczenia.
b) konflikty pomiędzy nauczycielami:
- postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły
- w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora
Szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego
szkołę 
c) konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze 
stron organ prowadzący szkołę.
d) konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:
- postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły
- w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia wciągu 14 dni odwołania do organu 
prowadzącego szkołę

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§10
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§11
1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
a) arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
b) tygodniowy rozkład zajęć
c) plan pracy szkoły
d) plany pracy wychowawców klasowych
2. Działalność edukacyjna szkoły zostaje określona przez:
a) Szkolny zestaw programów nauczania
b) Program wychowawczy szkoły
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 powinny tworzyć wspólną całość i obejmować okres etapu 
edukacyjnego.
§12
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa Tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego 
arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć może być opracowany przez zespół nauczycieli przy konsultacji 



z Dyrektorem i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III Szkoły Podstawowej określa ogólny przydział czasu na 
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym programem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny 
zajęć ustala nauczyciel wychowawca.
4. Przerwy w zajęciach klas I-III Szkoły Podstawowej wynikać będą z potrzeb dyktowanych 
organizacją szkoły.
§13
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim
ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 
dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
3. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz , na 
zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 
w tym laboratoryjnych.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach 
liczących powyżej 30 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30, uczniów, podziału na 
grupy na powyższych zajęciach można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. I-III gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 
12 do 26 uczniów.
7. W ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych niektóre zajęcia nadobowiązkowe 
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.
8. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie 
może być niższa niż 10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna 
przekraczać 12 uczniów.
9. Po otrzymaniu decyzji Zespołu Orzekającego PPP o indywidualnym nauczaniu Dyrektor 
zobowiązany jest do organizacji takiego nauczania w oparciu o program nauczania dostosowany do 
możliwości ucznia.
§14
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły 
podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów 
z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.
3. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
4. Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy lub na 
podstawie dowodu osobistego.
§15
1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do
dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 
30 maja danego roku.
2.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych 
finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określając organizację 
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§16
BIBLOTEKA SZKOLNA



1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy 
administracji i obsługi zatrudnieni w szkole.
3. Zadania biblioteki:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych ( zgodnie z przepisami)
b) obsługa użytkowników poprzez udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej
c) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
d) podejmowanie, zgodnie zobowiązującymi w szkole programami i planami nauczania, 
różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspieranie nauczycieli 
w realizacji ich programów nauczania
e) przysposabianie uczniów do samokształcenia poprzez działania na rzecz przygotowania uczniów 
do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek
f) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowania ich kultury 
czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych
g) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole{'
4. Lokal biblioteki jest organizowany tak, by właściwie przebiegało gromadzenie zbiorów oraz 
korzystanie z nich na miejscu.
5. Organizacja biblioteki. Zadania nauczyciela bibliotekarza.
a) Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel - bibliotekarz ( kwalifikacje oraz normy zatrudnienia ustala
MEN ).
b) Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze, niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych szkoły.
c) Oprócz zadań wynikających z zapisów w pkt.3 nauczyciel bibliotekarz:
- opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających mu w pracy
- informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej 
o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach
- prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z planem pracy na dany rok 
szkolny
- aktywnie współpracuje radą pedagogiczną w zakresie zadań dydaktyczno - wychowawczych 
szkoły oraz ścieżki edukacyjnej Edukacja czytelnicza i medialna , zgodnie z programem 
wychowawczym szkoły i sposobem realizacji ścieżek edukacyjnych zatwierdzonym przez 
dyrektora szkoły
- współpracuje z rodzicami
> przekazując informację poprzez wychowawców oraz na zebraniach rodzicielskich o stanie 
czytelnictwa uczniów
> prowadząc poradnictwo na temat wychowania czytelniczego
> popularyzując wśród rodziców literaturę pedagogiczną
> zapraszając rodziców na imprezy organizowane przez bibliotekę 
- współpracuje ze środowiskiem funkcjonującym w regionie (w tym z biblioteką publiczną) w celu:
Ř ustalenia polityki gromadzenia zbiorów
Ř organizacji wycieczek do innych bibliotek
Ř wymiany materiałów informacyjnych 
Ř współorganizacji imprez czytelniczych i kulturalno-oświatowych dla środowiska
Szczegółowe zadania w tym zakresie zawiera program pracy biblioteki i bibliotekarza w danym 
roku szkolnym (zapis w dzienniku biblioteki)
6. W zakresie prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz:
a) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami użytkowników
b) prowadzi ewidencję i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami
c) dokonuje selekcji zbiorów wg przepisów



d) prowadzi warsztat informacyjny biblioteki (kartoteki i katalogi)
e) prowadzi określoną przepisami dokumentację biblioteki
f) sporządza projekty rocznych i długoterminowych planów pracy bibliotek
g) uzgadnia z dyrektorem szkoły propozycje rozwoju biblioteki, plan pracy, organizację 
udostępnienia zbiorów 7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas 
zajęć edukacyjnych oraz po ich zakończeniu.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§17

NAUCZYCIELE
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz 
organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku 
pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi 
przepisami.
2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
a) Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli
b) Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych.
c) Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia 
zawodowego.
d) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 
ich potrzeb.
e) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy 
w przypadku występujących problemów.
f) Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im 
wszechstronnej pomocy.
g) Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
h) Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.
i) Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu 
niedostatecznym nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego 
rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno 
-wychowawczych).
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów
b) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez 
szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie
4. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, 
podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego 
ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od 
wychowawców, rodziców, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych 
i rodzinnych ucznia.
5. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 
potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz 
wymiany informacji.
7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 



problemowo -zadaniowe.
8. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.
9. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy 
zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem.
§18
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągi całego etapu edukacyjnego.
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem a w 
szczególności:
a) tworzenie warunków wymagających rozwoju ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie
do życia w rodzinie i społeczeństwie
b) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą
5. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i korygując ich 
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka ( dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak imających trudności 
w nauce ). 6. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu : a) poznania i ustalenia potrzeb 
opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci
b) współdziałania z rodzicami, tzn. -okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych 
wobec dzieci
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły
7. Współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, świadczącą kwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności.
8. Wychowawca, zgodnie z opracowanym przez siebie programem wychowawczym organizuje dla 
wychowanków wyjazdy do kina, teatru, dyskoteki oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne 
w ramach środków finansowych rodziców.
9. Wychowawca informuje rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu ( w październiku, 
styczniu, maju każdego roku) razie potrzeby kontaktuje się indywidualnie ,co odnotowuje 
w dzienniku lekcyjnym.
§19 Pracownicy niepedagogiczni
1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów
prawa pracy, dyrektor szkoły.
2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek 
zaszeregowania zgodnych z zarządzeniem dla placówek oświatowych.
4. Zadania sekretarza szkoły:
a) zapewnia sprawną obsługę kancelaryjno-biurową szkoły,
b) prowadzi dokumentację uczniów
c) prowadzi akta osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
d) wykonuje sprawozdania GUS
e) wypłaca wynagrodzenia
f) zabezpiecza druki ścisłego zarachowania
g) zapewnia druki i materiały kancelaryjne oraz środki niezbędne do prowadzenia placówki
h) inwentaryzuje i oznakowuje sprzęt szkolny, prowadzi księgi inwentarzowe, organizuje 
inwentaryzację roczną
i) prenumeruje czasopisma i druki resortowe



5. Woźny
a) Współpracuje z dyrekcją szkoły i pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu młodzieży oraz 
dba o utrzymanie porządku w szkole i należytej dyscypliny pracy.
b) Czuwa aby uczniowie zmieniali na terenie szkoły obuwie wyjściowe na zmienne.
c) Dba o bezpieczeństwo budynku szkoły i właściwy stan sprzętu.
d) Zauważone zagrożenie usuwa, w razie niemożności zgłasza dyrekcji szkoły.
e) Dba o zewnętrzną dekorację szkoły, właściwy stan budynku i obejścia szkolnego.
6. Sprzątaczki
a) Współpracują z woźnym w utrzymaniu dyżuru na korytarzu wejściowym do budynku szkolnego:
- niedopuszczanie do chodzenia po szkole osobom obcym
- czuwanie nad korzystaniem uczniów z szatni szkolnych
b) Utrzymują czystość w pomieszczeniach zgodnie z przydzielonym metrażem.
c) Zgłaszają konserwatorowi zauważone usterki koniecznych napraw sprzętu i urządzeń szkolnych.
d) Wykonują inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły.
7. Pracownik do prac lekkich
a) współpracuje z dyrekcją szkoły i pracownikami obsługi, dba o utrzymanie w bezpiecznym stanie 
budynku szkolnego oraz znajdującymi się w nim urządzeniami elektrycznymi, 
wodnokanalizacyjnymi i gazowymi

b) konserwuje i naprawia sprzęt i pomoce szkolne
c) wykonuje prace porządkowe wokół budynku szkolnego
d) usuwa śnieg sprzed szkoły i ze ścieżek prowadzących do szkoły, posypuje piaskiem przejścia dla 
młodzieży celu -zlikwidowania ślizgawek
e) uszczelnia okna przed nadejściem zimy
f) organizuje wywóz szamba i innych nieczystości
g) obsługuje piec gazowy c.o. zgodnie z instrukcją obsługi 
h) utrzymuje porządek i czystość w kotłowni 
i) konserwuje i dokonuje przeglądów urządzeń grzewczych 
j) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły
k) przestrzega przepisów BHP

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§20

UCZNIOWIE SZKOŁY
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły lub spoza obwodu na 
życzenie jego rodziców (opiekunów), a dyrektor szkoły ma wówczas obowiązek powiadomienia 
o tym szkoły, w której w obwodzie uczeń powinien spełniać obowiązek szkolny
2. Obowiązek szkolny obejmuje uczniów w wieku od 7 lat (jednak nie wcześniej niż od 6 roku 
życia) do 18 lat
3. Uczeń nowo przyjęty(oprócz pierwszoklasisty) okazuje świadectwo ukończenia klasy niższej, 
a od poprzedniej szkoły egzekwuje się odpis arkusza ocen, kartę zdrowia oraz potwierdza się jego 
przybycie do obecnej szkoły.
4. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, 
prowadząc księgę ewidencji dzieci.
5. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów 
swojego obwodu udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające 
obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu 



klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
6. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo 
w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie 
z odrębnymi przepisami.
7. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
c) Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
§21
1. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć 
dziecko które przed l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia 
nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym, przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor.
3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) naukę w szkole prze poradnię PPPP rozpoczęcie spełnienia obowiązku 
szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy l0 lat.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii 
poradni PPPP oraz za zgodą rodziców.

5. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 
w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych regulowanych odrębnymi 
przepisami.
6. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół regulują odrębne przepisy.
§22
PRAWA UCZNIÓW
UCZEŃ MA PRAWO DO:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania 
godności.
3. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów -udział w kołach przedmiotowych.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
w nauce i zapoznanie go przez wychowawcę z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania 
określonymi w Zarządzeniu MEN.
7. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 
podczas zajęć pozalekcyjnych.
9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 
w organizacjach działających w szkole.
§23
UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, oraz innych 
pracowników szkoły.
3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny.
4. Dbanie o wspólne dobro - ład i porządek w szkole.
5. Inne obowiązki i prawa ucznia zawarte są w Regulaminie Szkolnym . 6. Wyróżnienia i nagrody 



określa Regulamin Szkoły.
§24
NAGRODY I KARY
1. Za wzorową postawę uczeń może otrzymać np. wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły
b) pochwalę wychowawcy klasy wobec uczniów klasy
c) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców
d) nagrodę rzeczową, dyplom uznania
2. Nagroda dla ucznia może być przyznana za:
a) celujące lub bardzo dobre wyniki w nauce:
- świadectwo z wyróżnieniem przy uzyskaniu średniej z ocen - 4,75; oceny na świadectwie bez 
oceny dostatecznej; co najmniej dobra ocena z zachowania
- nagroda książkowa przy uzyskaniu średniej z ocen - 5,0 i wzorową ocenę z zachowania
3. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku szkolnym a także na zakończenie 
szkoły uczniowi może być przyznane wyróżnienie.
4. Uczeń za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku 
szkolnego może być ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy
b) wpisaniem uwagi do zeszytu uwag
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec uczniów klasy
d) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców, o nagannym zachowaniu ucznia
e) nagana dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły
5. Za postępowanie wywierające szczególnie szkodliwy wpływ na kolegów po wyczerpaniu 
wcześniejszych środków zaradczych uczeń może być:
a) przeniesiony do innej szkoły
Przeniesienia do innej Szkoły może dokonać Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły 
w przypadku a/społecznego zachowania ucznia
- przejawy demoralizacji
- ucieczki z domu rodzinnego, wagary
- zachowania przestępcze
6. Kary wymienione w pkt. c, e, i w pkt .4 stosowane są na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.
7. Szkoła zobowiązana jest powiadomić ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej 
z podaniem uzasadnienia i trybu odwoławczego . Rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem 
zapoznanie się z decyzją Rady Pedagogicznej i trybem odwoławczym.
8. Tryb odwoławczy od zastosowanej kary.
a) Od każdej formy kary przysługuje uczniowi odwołanie poprzez:
- samorząd klasowy - wobec wychowawcy
- nauczyciela przedmiotu
- dyrektora szkół
- wychowawcy klasy -wobec dyrektora szkoły
- radę klasową rodziców wobec , wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, dyrektora szkoły
b) Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary przeniesienia ucznia do innej szkoły za poręczeniem 
nauczyciela, S.U. , Rady Klasowej Rodziców.
c) Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać na piśmie w terminie 3 dni od wydania decyzji o karze 
( nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym półroczu) do 
dyrektora szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji o wymierzonej karze.
d) Odwołanie zostaje rozpatrzone przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.
W przypadku semestralnej lub rocznej przewidywanej oceny niedostatecznej z przedmiotu 
nauczania wychowawca klasy po uzyskaniu informacji od nauczyciela przedmiotu ma obowiązek 
powiadomienia ucznia i jego rodziców nie później niż miesiąc przed planowanym posiedzeniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w następującym trybie:
- wezwanie rodzica na rozmowę do szkoły poświadczone adnotacją dzienniku lekcyjnym,



- w przypadku nie zgłoszenia się rodzica do szkoły na wezwanie wychowawca klasy powiadamia 
go listem poleconym

§ 25
Rodzice dziecka uczęszczającego do szkoły mają obowiązek dopełnienia czynności związanych ze 
zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienie mu regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne 
i warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
Rodzice mają obowiązek współdziałać z nauczycielami poprzez udział w zebraniach ogólnych, 
konsultacjach indywidualnych, kontrolowania obecności ucznia na zajęciach dodatkowych 
służących wyrównaniu braków w umiejętnościach ucznia.

ROZDZIAŁ VII 
ZASADY SYSTEMU OCENIANIA
§26
1. W kl. I-III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa osiągnięć ucznia
2. W klasach IV- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum obowiązuje punktowa ocena osiągnięć 
ucznia
3. Ocenę punktową stosuje się w skali 1-6 w zależności od poziomu opanowania przez ucznia 
wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu.
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z innych przedmiotów oraz ukończenie 
szkoły . 5. Zachowanie ucznia ocenia się wg następującej skali:
• wzorowe
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
§27
1. Rada Pedagogiczna opracowuje wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący dla Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum, (zał. nr 1).
2. Wewnątrzszkolny system oceniania opiniuje Rada Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej 
i materiałowej określają odrębne przepisy
2. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład 
zespołu.
3. Zespół Szkół używa tablic, stempli i pieczęci w brzmieniu:
a) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Białej ul. Częstochowska 73
b) Zespół Szkół Gimnazjum w Białej ul. Częstochowska 73
4. Szkoły Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.
5. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich 
sprostowań i wydawanie duplikatów określają odrębne przepisy.
6. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.
7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest umożliwić zapoznanie się z treścią statutu wszystkim 
członkom społeczności szkolnej.
8. Statut może być uzupełniany i zmieniany na wniosek jednego z organów szkoły.
9. Zmiany statutu uchwala Rada Pedagogiczna po pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.
10.Załączniki statutu stanowią jego integralną część.



§29 
Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4\ 2002 z dnia 15.12.2002 r.

Zaopiniowany pozytywnie: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski 


