Statut Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Czerninie
Na podstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07-091991r. o systemie oświaty /tekst jednolity/: Dz.U. z 1996r. nr 67,poz. 329/
z późniejszymi zmianami.
Rada Pedagogiczna uchwala:
Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Przepisy definiujące
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1. Szkole - naleŜy przez to rozumieć Zespół Szkół Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Czerninie,ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 07
września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi
zmianami/,
2. Statucie - naleŜy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie
Rodziców - naleŜy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
4. uczniach i rodzicach - naleŜy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz rodziców
lub prawnych opiekunów,
5. wychowawcy - naleŜy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
6. organie prowadzącym Szkołę - naleŜy przez to rozumieć Samorząd Gminny,
7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze - naleŜy przez to
rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Pomorskiego Kuratora Oświaty w
Gdańsku,
8. poradni psychologiczno-pedagogicznej - naleŜy przez to rozumieć takŜe poradnię
specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdział 2
Nazwa Szkoły i inne informacje o szkole
§2
1. Zespół Szkół Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie jest szkołą
publiczną.
2. Siedziba Szkoły znajduje się w Czerninie, ul. Donimirskich 19.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.
§3
1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXI/263 z dnia 31.03.2001 r.
nazwa Szkoły brzmi : Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Czerninie.
2. Ustalona nazwa Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie
uŜywana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.
3. Na pieczęciach i stemplach uŜywana jest pełna nazwa szkoły.
4. Szkoła wypracowuje i realizuje działania mające na celu własny, niepowtarzalny
ceremoniał tworzący tradycję szkoły.
5. Za powinność szkoły uznajemy wychowanie w tradycji kultury narodowej
i jej dziedzictwa, nadania odpowiedniej rangi wartościom moralnym: dobru, prawdzie,
godności, sprawiedliwości i tolerancji.
6. Celem szkoły, rodziców i środowiska lokalnego jest absolwent- gimnazjalista, który
będzie wyposaŜony w wiedzę ułatwiającą podjęcie dalszej nauki w wybranej przez siebie
szkole ponadgimnazjalnej, będzie człowiekiem tolerancyjnym i kulturalnym.
7. Szkoła posiada własne logo (załącznik nr 1).
8. Szkoła określa wizerunek ucznia.
9. Szkoła ma prawo ubiegać się o nadanie imienia.
10. Szkoła moŜe posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§4
1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.
§5
1. Szkoła jest jednostką budŜetową.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§6
1. Szkoła uŜywa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

§7
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają
odrębne przepisy.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły.
§8
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz
opiekuńczej.
2. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając
ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a takŜe ich moŜliwości psychofizyczne.

§9
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania i kształcenia młodzieŜy.
§ 10
1. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania szkoły i treści programowe w zakresie
i zasadach określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły, których
wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia edukacyjne fakultatywne,
3) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalne organizowane dla uczniów mających
trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami
rozwojowymi, które mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy,
4) zajęcia pozalekcyjne,
3. Nauczanie przedmiotów objętych ramowym planem odbywa się w języku polskim (poza
nauczaniem języków obcych).

§ 11
1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:
1) umoŜliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Szkoły,
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku kształcenia,
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół
zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści
programu nauczania,
5) zapewnia uczniom właściwy rozwój moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich
potrzebami i moŜliwościami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami -odpowiednio do ich potrzeb i moŜliwości,
a w szczególności:
1) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wychowawców
i pedagoga szkolnego oraz PPP,
2) organizuje i prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci uznanych za niezdolne
do kształcenia w warunkach szkolnych,
3) organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów,
4) organizuje i prowadzi koła zainteresowań i przedmiotowe,
5) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa z wyborem kierunku kształcenia.
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych
przepisach.
§ 12
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych
w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie
do warunków Szkoły i wieku uczniów,
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
3) kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
5) umoŜliwia uczniom podtrzymanie toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły
i środowiska,
8) wdraŜa do dyscypliny i punktualności,
9) prowadzi zajęcia wychowanie do Ŝycia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
W zajęciach tych biorą udział uczniowie, których rodzice w formie pisemnego
oświadczenia wyraŜają takie Ŝyczenie. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody
na udział dziecka w zajęciach , w czasie ich trwania obowiązkowo przebywają w
szkolnej świetlicy lub czytelni, w przypadku gdy świetlica jest nieczynna.
10) zapobiega patologiom i uzaleŜnieniom,
11) przeciwdziała agresji,

12) prowadzi orientację zawodową i planuje karierę,
13) prowadzi edukację regionalną.
3. Podtrzymuje poczucie toŜsamości religijnej:
1) w szkole odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą
nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasady wolności wyznania,
2) w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice wyraŜą takie
Ŝyczenie, zapisując dziecko do szkoły,
3) w przypadku uczniów nie biorących udziału w tych zajęciach, oświadczenie, o którym
mowa wyŜej moŜe być złoŜone w innym terminie przed dyrektorem lub wychowawcą
klasy,
4) oświadczenie, o którym mowa wyŜej nie musi być ponawiane w kolejnym roku
szkolnym, moŜe natomiast być zmienione w kaŜdym czasie,
5) uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii w czasie ich trwania mają
obowiązek przebywania w szkolnej świetlicy lub czytelni, w przypadku gdy świetlica
jest w tym czasie nieczynna.
4. Szkoła wypracowuje i realizuje program wychowawczy i profilaktyczny będący
alternatywą dla zagroŜeń społecznych młodego człowieka, uchwalony przez Radę
Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców (załącznik
nr 2 i nr 3).
§ 13
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
moŜliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny,
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi
takiej opieki uczniami.
§ 14
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyŜury.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele ,oraz za zgodą
Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
§ 15
1. Plan dyŜurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i moŜliwości kadrowe. Sprawdza takŜe realizację przydzielonych dyŜurów i ich jakość
2. Projekt planu przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja z członków Rady
Pedagogicznej.
3. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyŜurów nauczycielskich określa
odpowiedni regulamin.

§ 16
1. Szczegółowe zasady przebywania osób i zachowania na terenie szkoły, korzystania
z pomieszczeń i urządzeń szkoły, a takŜe bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zawarte są w Regulaminie Gimnazjum nr 2 w Czerninie.
2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają
odrębne przepisy.

§ 17
1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę moŜliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy
finansowej,
2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie
pomocy finansowej w zakresie przekraczającym moŜliwości Szkoły,
3) zapewnianiu moŜliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego,
4) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologicznopedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw
do ewentualnego obniŜenia wymagań edukacyjnych.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 18
1. KaŜdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli
prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
2. W miarę moŜliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor moŜe dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiaŜące. O sposobie ich
załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

Rozdział 4
Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 19
1.Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 2 w Czerninie zawiera
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), uchwalony przez Radę Pedagogiczną, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców (załącznik nr 4).
2.Dyrektor Szkoły zapewnia moŜliwość zapoznania się z WSO wszystkim członkom
społeczności szkolnej.

Dział II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe
§ 20
Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad
szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych
i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
1.

§ 21
Szkołą kieruje Dyrektor.
§ 22
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowywania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§ 23
W Szkole działają Organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

§ 24

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach
planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa ust. 1, Dyrektor nie
rzadziej niŜ raz w semestrze organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców,
Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego
wyznaczony przez Radę nauczyciel.
§ 25
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego
Samorządu Uczniowskiego, jeŜeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący
nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust.1 ustawytakŜe organ prowadzący Szkołę.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc
w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 26
Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art.41
ust.3 ustawy.
§ 27
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach naleŜy do Dyrektora.

§ 28
Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2) odpowiedzialności porządkowej,
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 2
Dyrektor Szkoły
§ 29

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§ 30
1. Do zadań Dyrektora naleŜy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy
Szkoły.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
3. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeŜeli w regulaminie je pominięto.
4. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
5. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum.
6. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych.
7. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
8. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum.
9. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
10. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku
z tym wydaje zalecenia wszystkim organom szkoły, jeŜeli działalność tych organów
narusza interesy i nie słuŜy rozwojowi jego wychowanków.
§ 31
Do obowiązków Dyrektora naleŜy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,
b) przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej Szkoły,
c) decydowanie o przyjęciu uczniów do klas programowych wyŜszych Szkoły,
d) decydowanie o skreśleniu ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go
do innej szkoły lub usunięcia ze szkoły jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu;
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum dyrektor występuje do
Kuratorium Oświaty w przypadku:
 gdy konieczna jest zmiana środowiska wychowawczego,
 na wniosek Rady Pedagogicznej gdy uczeń nagminnie łamie regulamin szkoły.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego.
e) przygotowanie zasad i programu pomiaru jakości pracy szkoły,
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, którego tryb oraz organizacja zawarta jest w
planie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym – załącznik nr 5,
g) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz przebiegiem staŜu
w ramach awansu zawodowego nauczycieli
h) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.
3) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej,
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie
określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady
gospodarki finansowej szkół,
4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
2) organizowanie wyposaŜenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
3) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz
prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
5) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
konserwacyjno- remontowych,
6) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz przebiegiem staŜu
w ramach awansu zawodowego nauczycieli,
7) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach
Dziecka.
5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.
§ 32
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom Szkoły,
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i
innych wyróŜnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b) ustala:
- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości
dodatku motywacyjnego,
- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,
6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem.
§ 33
Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz oraz - w sprawach wynikających z ustawy
- organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.

§ 34
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia
Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 35
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych
z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności Szkoły,
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy
Szkoły,
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.

Rozdział 3
Rada Pedagogiczna
§ 36
W Szkole działa Rada Pedagogiczna.
§ 37
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać takŜe udział
inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin (załącznik nr 6)
działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń
Rady Pedagogicznej,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób będących
członkami tego organu Szkoły.
§ 38
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŜy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

2.

3.
4.

5.

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
Szkołę,
2) przedłuŜenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych
stanowisk,
4) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
5) projekt planu finansowego Szkoły,
6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróŜnień,
7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
8) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie
do art. 56 ustawy.
Dyrektor moŜe wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej
sprawie.
Rada Pedagogiczna ponadto:
1) moŜe wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,
2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
Rada Pedagogiczna wykonuje takŜe, sformułowane w przepisach prawa szkolnego,
zadania Rady Szkoły- do czasu jej utworzenia w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady
Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności:
1) uchwala i nowelizuje Statut,
2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora w sprawie uchylenia Statutu albo
niektórych jego postanowień.

Rozdział 4
Rada Rodziców
§ 39
1) W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.
3) Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe
zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organachz wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności
Rady Rodziców.
4) Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie moŜe być
sprzeczny ze Statutem.
5) Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale
współpracuje z Radą Rodziców- osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 40
1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady
Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,
miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób
zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady
Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców moŜe zostać wyznaczony w tym samym dniu
na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
§ 41
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.
2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:
1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.
3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co
najmniej:
1) termin i miejsce Zgromadzenia,
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia, a takŜe braku prawomocności
w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników
Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał,
6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 42
1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):
1) połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia,
2) 30 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.
2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyŜsza o co najmniej
jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.
3. JeŜeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1 pkt 1,
oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie
całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.
§ 43

Rada Rodziców moŜe występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności w sprawie utworzenia Rady
Szkoły.
§ 44
1. Rada Rodziców moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych
źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady
Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady
Rodziców.
3. W miarę moŜliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

Rozdział 5
Samorząd Uczniowski
§ 45
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
§ 46
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Organy samorządu uczniowskiego określone są w regulaminie.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec
organów Szkoły.
§ 47
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego oraz Ordynacja Wyborcza.
2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz
wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun
Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie moŜe być sprzeczny ze Statutem.
§ 48
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.

§ 49

1. Samorząd Uczniowski moŜe przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności
dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) moŜe występować z wspólnym z Radą Rodziców wnioskiem o utworzenie Rady
Szkoły,
2) wyraŜa opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela jeŜeli dyrektor wystąpi z takim
wnioskiem.

Dział III
ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1
Planowanie działalności Szkoły
§ 50
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok
szkolny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 51
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez
Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
1. szkolny plan nauczania,
2. arkusz organizacji Szkoły,
3. tygodniowy rozkład zajęć.
§ 52

Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem kaŜdego roku szkolnego oraz
ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu
nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

§ 53
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły, opracowywany przez Dyrektora z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku.
2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego
roku.
3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
4. W gimnazjum moŜna tworzyć oddziały sportowe lub inne rozwijające zainteresowania
uczniów, zwiększając ilość godzin tygodniowo z określonych przedmiotów.

§ 54
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa
tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 55
W gimnazjum liczącym co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora.
§ 56
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Podstawowe formy działalności edukacyjnej
§ 57
Cykl kształcenia w szkole wynosi trzy lata.

§ 58
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
4. Uczniom zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, których rodzice nie wyrazili
zgody na nauczanie ich w szkołach specjalnych lub pozostającym w szkole z powodu
braku miejsca w odpowiedniej placówce, szkoła ma obowiązek stworzyć moŜliwości
realizacji obowiązku szkolnego poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych lub
organizację nauczania indywidualnego.
5. W celu umoŜliwienia rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor szkoły
moŜe zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki poprzez dostosowanie
zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych moŜliwości i potrzeb. Udzielenie
zezwolenia lub odmowę zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki wydaje się
w drodze decyzji administracyjnej. Zasady udzielania zezwolenia określają odrębne
przepisy.
§ 59
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złoŜony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie edukacji danego roku szkolnego biorą udział we wszystkich
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania,
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do uŜytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 26 do 28
uczniów.
3. Oddział moŜna dzielić 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 powyŜej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym
laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyŜej 30 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niŜ 24 uczniów lub mniej niŜ 30
uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3, moŜna dokonywać
za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów.
§ 60
1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeŜeli jest to uzasadnione celami
tych zajęć, a takŜe zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe), mogą być prowadzone poza
systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,
międzyszkolnych, a takŜe podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane lub współorganizowane w ramach
posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
3. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne,
w formie kół i zespołów zainteresowań.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie moŜe być niŜsza niŜ 10 uczniów.
W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu
projektu listy przez Radę Pedagogiczną, a takŜe w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli
prowadzenie zajęć ma być dofinansowane ze środków Funduszu Rady Rodziców.

§ 61
Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub rodziców, Szkoła moŜe
zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć
ze środków rodziców.

§ 62
Szkoła moŜe przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól
wyŜszych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli
lub uczelnią wyŜszą.

§ 63
Dla uczniów, którzy nie ukończyli pierwszej klasy i ukończyli 15 rok Ŝycia oraz nie rokują
nadziei na ukończenie gimnazjum w normalnym trybie moŜna utworzyć oddział
przysposabiający do pracy.
§ 64
1. Dla uczniów dojeŜdŜających i tych, którzy z róŜnych przyczyn muszą dłuŜej przebywać
w Szkole organizuje się świetlicę.
2. Organizację i zasady działania świetlicy określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego
1994 roku z późniejszymi zmianami.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie dojeŜdŜający na podstawie karty zgłoszenia
składanej przez rodziców lub opiekunów.
4. Czas pracy świetlicy od 700 do 1530.
5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem i psychologiem
szkolnym.
6. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną sprawuje zastępca dyrektora szkoły.

§ 65

1. Dla uczniów z rodzin patologicznych tworzy się świetlicę socjoterapeutyczną.
2. Liczba uczniów w grupie wynosi od 10 do 15 osób.
3. Zajęcia odbywają się po zakończeniu lub przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
7. Świetlica posiada własne pomieszczenie.
8. Uczestnicy korzystają z doŜywiania finansowanego ze środków pomocy społecznej.

§ 66
1. 1.W Szkole istnieje stołówka szkolna.
2. 2.Stołówka szkolna zapewnia posiłki wszystkim chętnym uczniom. Koszt posiłku dla
uczniów w trudnej sytuacji materialnej pokrywa MGOPS w Sztumie.
3. 3. Z posiłków mogą korzystać równieŜ pracownicy szkoły za odpowiednią odpłatnością.

Dział IV
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe

§ 67
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych,
administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi. MoŜna takŜe zatrudnić
logopedę, psychologa oraz pedagoga.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne
przepisy.
§ 68
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania
określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.
§ 69
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a takŜe o szanowanie
godności osobistej uczniów.
2. Obowiązkiem kaŜdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
§ 70
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, za ich Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo;
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a) realizację obowiązujących programów nauczania,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
e) właściwe i terminowe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji
działalności pedagogicznej;
3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny;
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
5) zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów ze szczegółowymi kryteriami
oceniania z przedmiotu;
6) udziela uczniom pomocy w przezwycięŜeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów.
3. Uprawnienia nauczyciela:
1) decyduje w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod, form
i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2) jeśli prowadzi koła zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu,
3) decyduje o ocenie bieŜącej, śródrocznej i końcoworocznej postępów swoich uczniów,
4) ma prawo wyraŜać opinię o ocenie zachowania uczniów,
5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i kar regulaminowych dla uczniów.
4. Odpowiedzialność nauczyciela:
1) słuŜbowo przed Dyrektorem szkoły za:
a) poziom wyników dydaktycznych-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich
działa,
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu
przydzielonych,
2) słuŜbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyŜurów mu przydzielonych,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego
lub na wypadek poŜaru,
c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposaŜenia szkoły przydzielonych mu
przez dyrekcję szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru
i zabezpieczenia.
§ 71
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.
§ 72
Do podstawowych zadań kaŜdego nauczyciela naleŜy takŜe permanentne doskonalenie
umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
w szczególności poprzez:
1) pracę własną,
2) udział w pracach zespołów przedmiotowych,
3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 73
Zasady i tryb sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli
określają odrębne przepisy.
§ 74
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy
przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. 1, kieruje, powołany przez
Dyrektora, przewodniczący zespołu.
3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie
z ustaleniami planu pracy Szkoły.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ujednolicenia zestawu programów
nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści
nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
4) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole lub proponowanych do realizacji
w Szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§ 75

1. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach
podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Dyrektor moŜe dokonać zmiany nauczyciela przedmiotu :
1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego nauczyciela,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3
rodziców uczniów danego oddziału.
3.Wnioski, o których mowa w ust.2 nie są dla dyrektora wiąŜące. O sposobie ich
załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.

§ 76
Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna moŜe
utworzyć zespół problemowo - zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.

§ 77
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę
powołuje wicedyrektora. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w
szczególności:
•
•

pełni funkcję dyrektora w czasie jego nieobecności,
przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły. Szczegółowy zakres
obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy
§ 78
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz
przygotowania do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) ustalanie oceny z zachowania uczniów swojej klasy.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką kaŜdego ucznia,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
b) planuje i organizuje róŜne formy Ŝycia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski;
c) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz szczegółowymi kryteriami oceniania
zachowania;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a takŜe wobec tych
uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy
w swoich działaniach;
c) włączania ich w sprawy Ŝycia klasy i Szkoły,
6) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, takŜe
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6,
określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.
4. Wychowawca klasy jest w relacjach z innymi nauczycielami i organami szkoły
rzecznikiem praw ucznia swojej klasy:
1) dba o przestrzeganie praw ucznia zawartych w statucie szkoły przez nauczycieli
uczących poszczególnych przedmiotów,
2) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, w których stroną jest uczeń jego klasy,
3) reprezentuje klasę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
§ 79
1. Realizując zadania wymienione w § 80 ust. 2 pkt 5, wychowawca w szczególności
organizuje spotkania z rodzicami uczniów, zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora
szkoły.
2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor.
3. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w
Szkole, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem spotkania.
4. W spotkaniach z rodzicami mogą teŜ uczestniczyć nauczyciele nie będący
wychowawcami.
5. Wychowawca odpowiada za:
1) osiągnięte cele wychowania w swojej klasie,
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego
klasy i szkoły,
3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,
4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 80
Wychowawca ma prawo do :
a) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie działań
wychowawczych,
b) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji
oraz rady pedagogicznej, a takŜe ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek oświatowych i naukowych,
c) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących w jego klasie,
d) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i
materialnych swoich wychowanków do odpowiednich instytucji i kierownictwa
szkoły.

Rozdział 4
Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego
§ 81
Zadania ogólnowychowawcze:
1. Dokonywanie okresowej oceny wychowawczej w szkole.
2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
3. Udzielanie pomocy uczniom klas trzecich w wyborze szkoły i zawodu.
4. Koordynowanie działań i współpraca z wychowawcami klas w celu udzielania pomocy
uczniom przejawiającym trudności wychowawcze.
5. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci.
6. Współudział w opracowaniu planu wychowawczego.
§ 82

1. Rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno-wychowawczego.
2. Przygotowanie dokumentacji do badań psychologiczno-pedagogicznych w PPP,
zgłaszanie do terapii indywidualnej oraz rodzinnej uczniów wymagających szczególnej
pomocy wychowawczej.
3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagajacych
szczególnej pomocy i opieki wychowawczej i nie tylko.
4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawcze.

5. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej w klasach.
6. Praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze metodą indywidualnego
przypadku.
7. Współpraca z Dzielnicowym Policji, Sądem Rejonowym i Kuratorami Sądowymi w celu
skutecznego eliminowania symptomów niedostosowania społecznego.

§ 83
Praca korekcyjno-wyrównawcza:
1. Prowadzenie stałego monitoringu uczniów pod kątem specyficznych trudności w nauce
pisania i czytania /dysleksja, dysortografia, dysgrafia/ w celu jak najszybszego kierowania
na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP w Sztumie.
2. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom
napotykającym na szczególne trudności w nauce.
3. Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami pod kątem realizowania zaleceń
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Organizowanie pomocy uczniom w zakresie likwidowania mikrodefektów i zaburzeń
rozwojowych oraz objawów niedostosowania społecznego przy ścisłej współpracy
z rodzicami uczniów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną /róŜne formy terapii
indywidualnej, rodzinnej, zajęciowej/.

§ 84
Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:
1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się
na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych.
3. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieŜy.
§ 85
Pomoc materialna:
1. Rozpoznawanie sytuacji materialnej i mieszkaniowej uczniów.
2. Opracowanie regulaminu Pomocy Socjalnej dla uczniów pozostających w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.
3. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym,
uczniom z rodzin wielodzietnych lub dotkniętych bezrobociem, w których panuje
szczególnie trudna sytuacja materialna.
4. Organizowanie pomocy uczniom dotkniętym kalectwem, przewlekle chorym, itp.
5. Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy młodzieŜowej uczniom wymagającym
szczególnej opieki.

6. Dbanie o zapewnienie odŜywiania /obiady/ uczniom z rodzin posiadających szczególnie
trudne warunki materialne.
7. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo,
osieroconych i opuszczonych do Sądu rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich.
8. Zakup odzieŜy i obuwia w ramach pomocy socjalnej uczniom pozostającym w trudnej
sytuacji materialnej.
9. Zakup podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej w celu wypoŜyczania ich uczniom
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.
10. Podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie dodatkowych środków mogących
wspomóc rodziny uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
§ 86
Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga oraz psychologa szkolnego
W celu realizacji zadań z § 79-83 pedagog powinien:
1. opracować na początku roku szkolnego Roczny Plan Pracy uwzględniający zadania
pedagoga oraz specyfikę szkoły,
2. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć moŜliwość kontaktowania się z nim zarówno
uczniom jak i rodzicom,
3. współpracować na bieŜąco z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami,
Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym i pielęgniarką szkolną oraz rodzicami, mając
na celu rozwiązywanie pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych.
4. Kierując się dobrem i potrzebami uczniów współdziałać z Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy
i Profilaktyki Alkoholowej, Dzielnicowym Policji, Kuratorami Sądowymi, Sądem
Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i innymi
organizacjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
5. Składać sprawozdanie z półrocznej działalności Radzie Pedagogicznej na temat trudności
wychowawczych występujących wśród uczniów oraz podjętych działań i ich efektów.
6. Prowadzić następującą dokumentację: - Dziennik Pracy Pedagoga / Psychologa
Szkolnego, - Ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
pomocy socjalnej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania,
niedostosowanych społecznie.

Rozdział 5
Zakres zadań nauczyciela świetlicy
§ 87
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów – uwraŜliwienie młodzieŜy na
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
2.Praca indywidualna z uczniem słabym, pomoc w odrabianiu prac domowych.
3.Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej.
4.Uświadamianie uczniom znaczenia higienicznego trybu Ŝycia – organizacja zajęć na
świeŜym powietrzu.
5.Kształtowanie u uczniów samodzielności i przedsiębiorczości.
6.Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

7.

7.Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb
z innymi instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku.

Rozdział 6
Zakres zadań innych pracowników Szkoły
§ 88
Pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy
wychowawczo – opiekuńczej, w szczególności :
a) kulturalnego i Ŝyczliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających na
terenie szkoły,
b) dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz słuŜenia im
radą i pomocą,
c) prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów.

§ 89
.
Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określi dyrektor w momencie
zatrudniania pracownika.

Dział V
UCZNIOWIE

Rozdział 1
Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły
§ 90
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa, w porozumieniu
z Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.
§ 91
1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów z zastosowaniem następujących kryteriów:
1) z urzędu – uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły, którzy otrzymali świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej ,
2) na wniosek rodziców / prawnych opiekunów uczniowie zamieszkali poza obwodem.
2. Przy organizacji oddziałów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 zainteresowania,
 język obcy - wiodący,
 zrównanie ilości dziewcząt i chłopców,
 osiągnięcia szkolne.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
4. Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu :
 rodzic / prawny opiekun przedstawia opinię z poprzedniej szkoły,
 w placówce są wolne miejsca,
 pod uwagę brana jest kolejność wpływających do sekretariatu podań.
5. Do klasy programowo wyŜszej lub równoległej przyjmuje się ucznia z obwodu na
podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niŜszej oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.
6. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są do klasy programowo wyŜszej lub równoległej
tylko w przypadku wolnych miejsc i na podstawie świadectwa ukończenia klasy
programowo niŜszej oraz odpisu arkusza ocen.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia
§ 92
Prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin Wewnętrzny Szkoły.
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
3) ochrony i poszanowania jego godności,
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
6) swobody wyraŜania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących Ŝycia Szkoły,
a takŜe światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
12) wpływania na Ŝycie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Szkole.
2. Szkoła zapewnia dziecku prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

§ 93
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w Ŝyciu
Szkoły,
4) naleŜytego przygotowania się do zajęć,
5) niezakłócania przebiegu lekcji przez niewłaściwe zachowanie
6) pogłębiania swojej wiedzy w drodze edukacji w miarę swoich moŜliwości
i zdolności,
7) przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Szkoły,
8) dbania o własne Ŝycie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
9) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
10) noszenia na terenie szkoły obuwia zmiennego oraz jednolitego stroju, którego wzór
określa dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców,
11) nie farbowania włosów i nie uŜywania wyzywających ozdób,
12) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
13) szanowania symboli narodowych i szkolnych,
14) dbania o honor i tradycje szkoły,
15) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów.
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, uŜywania narkotyków i innych środków
odurzających oraz palenia tytoniu.
3. Ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnyh.
4. Uczeń, który chce się zwolnić z zajęć lekcyjnych musi przedstawić wychowawcy
lub innemu nauczycielowi pisemną prośbę rodzica /prawnego opiekuna/.
5. Korespondencja pomiędzy rodzicem /prawnym opiekunem/ a wychowawcą i pozostałymi
nauczycielami odbywa się przy pomocy zasad ustalonych przez wychowawcę.
6. Godziny nieobecne uczeń musi usprawiedliwić na najbliŜszej godzinie do dyspozycji
wychowawcy.
7. Wszelkiego rodzaju zwolnienia i informacje powinny mieć formę ustaloną przez
wychowawców i rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

§ 94
Dopuszcza się odstąpienie od konieczności noszenia jednolitego stroju w dniach 21.III, 01.VI
oraz w czasie wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz w sytuacjach
określonych w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.

Rozdział 3
Nagrody i kary
§ 95
1. Ucznia moŜna nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wzorową postawę,
3) aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska,
4) dzielność i odwagę.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy w formie "listu pochwalnego",
3) pochwała Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
4) list pochwalny Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów),
5) nagroda rzeczowa za dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce od wychowawcy lub
Dyrektora,
6) pochwała za godną reprezentację szkoły na zewnątrz,
7) dyplom uznania.
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, moŜe postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu moŜna przyznać więcej niŜ jedną nagrodę.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody moŜe wystąpić kaŜdy członek społeczności szkolnej,
z tym, Ŝe wniosek taki nie ma charakteru wiąŜącego.
6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
§ 96
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,
o których mowa w § 90, uczeń moŜe zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,
3) upomnieniem Dyrektora,
4) naganą Dyrektora,
5) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

6) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych
zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem
tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
7) obniŜeniem oceny zachowania - do najniŜszej włącznie,
8) przeniesieniem do równoległej klasy,
9) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora po wyczerpaniu innych moŜliwości
ukarania ucznia lub popełnienia szczególnie nagannego czynu.
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą
być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2, nakłada Dyrektor.
O nałoŜonej karze informuje się rodziców.
Od kary nałoŜonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie
moŜe wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przepisy ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio, z tym, Ŝe przed podjęciem
rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
§ 97

1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły, w formie decyzji administracyjnej, dokonuje
Dyrektor. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji kuratora.
2. Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie raŜące naruszenie przez
ucznia szkolnych obowiązków:
1) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,
2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
3. MoŜna odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem
właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.
§ 98
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałoŜonych karach informuje się pedagoga szkolnego.
2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia,
nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

Rozdział 4
Spory i konflikty w szkole
§ 99
1. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i konfliktów w szkole:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców
i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły z moŜliwością odwołania się stron do organu
prowadzącego szkołę,

2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami róŜnych klas oraz miedzy
uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z moŜliwością odwołania się
stron do dyrektora szkoły,
3) sytuacje konfliktowe pomiędzy miedzy nauczycielami lub pracownikami szkoły,
a takŜe miedzy nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor
szkoły z moŜliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu ,
2. Sposoby rozwiązywania konfliktów:
1) polubowne zakończenie sporu poprzez zaprzestanie pretensji i roszczeń
formalnoprawnych,
2) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków,
3) przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie,
4) zastosowanie kary dyscyplinarno - porządkowej wobec osoby winnej:
d) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem,
e) wobec nauczyciela lub pracownika szkoły karę orzeka Dyrektor szkoły na
podstawie odrębnych przepisów,
f) wobec Dyrektora karę orzeka organ prowadzący szkołę,
g) wobec rodzica Dyrektor moŜe zastosować karę za niespełnianie obowiązku
szkolnego, inne kary orzeka sąd.

Rozdział 5
Formy współdziałania szkoły z rodzicami
§ 100
1. Rodzice (prawni opiekunowie) w szczególności mają prawo:
1) zapoznać się ze Statutem szkoły,
2) zapoznać się z programami nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
3) zapoznać się z WSO oraz szczegółowymi kryteriami oceniania z zajęć edukacyjnych
i zachowania oraz szkolnym programem wychowawczym,
4) do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
5) planowania i organizowania róŜnych form Ŝycia szkolnego, klasowego, rozwijającego
jednostki i integrującego zespół uczniowski,
6) współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu rozwiązywania problemów
w nauce,
7) uzyskiwania porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu
własnych dzieci,
8) stałego kontaktu ze szkołą w sprawach własnych dzieci, zespołu klasowego i
społeczności szkolnej.
3. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieŜące informacje na temat dziecka, jego
zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z:
1) wychowawcą,
2) pedagogiem szkolnym,
3) nauczycielami przedmiotów,
4) Dyrektorem szkoły.

§ 101
Rodzice (prawni opiekunowie) w szczególności zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
3) zapewnienie dziecku warunków umoŜliwiających przygotowanie się do zajęć,
4) uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach zgodnie z harmonogramem
przedstawianym przez Dyrektora na początku kaŜdego roku szkolnego,
5) usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci w szkole w formie pisemnej lub ustnej
nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni, licząc od pierwszego dnia obecności dziecka.
6) kontaktu na indywidualne wezwanie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotów,
pedagogiem szkolnym i Dyrektorem szkoły,
7) wspierania i pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych,
8) uczestniczenia i wspierania szkoły w działaniach rozwijających jednostkę
i integrujących społeczność szkolną.

Dział VI
Biblioteka szkolna
§ 102
Zagadnienia ogólne:
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły i szkolnym ośrodkiem informacji.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz
rodzice.
§ 103
Funkcje biblioteki:
1. SłuŜy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się
w szkole.
3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz oraz
nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
4. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Jest pracownią metodyczną słuŜącą pomocą i doradztwem nauczycielom bibliotekarzom
z innych szkół.

§ 104

Organizacja biblioteki:
1. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypoŜyczalni oraz czytelni szkolnej.
2. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmienne i materiały audiowizualne, niezbędne
do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
3. Czas otwarcia biblioteki podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony
z Dyrektorem szkoły.
§ 105
Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1. Praca pedagogiczna.
Udostępnienie zbiorów wg aktualnego regulaminu biblioteki, prowadzenie działalności
informacyjnej, promocje czytelnictwa, poznawanie czytelników i ich preferencji
czytelniczych, udzielanie porad w doborze lektury, prowadzenie rozmów z uczniami
na temat przeczytanych ksiąŜek, indywidualny instruktaŜ w zakresie przysposobienia
czytelniczego, udział w realizacji "ścieŜka czytelnicza i medialna", współpraca
z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji i kół
zainteresowań, z rodzicami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia.
2. Praca organizacyjno-techniczna.
Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany przedkładać Dyrektorowi szkoły projekt
budŜetu biblioteki, troszczyć się o właściwą organizację, wyposaŜenie i estetykę lokalu
bibliotecznego, gromadzić zbiory /zgodnie z profilem programowym szkoły i jej
potrzebami/ i przeprowadzać ich selekcję, prowadzić ewidencję zbiorów, opracować
zbiory /klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja/, organizować
warsztat działalności informacyjnej, prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę
dzienną, miesięczną, półroczną i roczną, składać półroczne i roczne sprawozdania z pracy
biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole, doskonalić warsztat swojej pracy.
§ 106
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły:
1. Zatwierdza roczny plan biblioteki.
2. Zapewnia fachową obsadę biblioteki.
3. Zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposaŜenie i środki finansowe.
4. Zarządza kontrolę /skontrum/ raz na 5 lat, jeśli nie ma zmian kadrowych.
5. Hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.
6. Zatwierdza protokolarne przekazanie biblioteki szkolnej nowemu pracownikowi.
7. Zatwierdza protokoły ubytków i protokoły skontrum.
8. Zatwierdza przydział czynności bibliotekarza.
§ 107
Obowiązki Rady Pedagogicznej.
1. Zatwierdzenie regulaminu biblioteki.
2. Analiza stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez
nauczyciela bibliotekarza dwa razy w roku (po kaŜdym śródroczu).

§ 108
Obowiązki nauczycieli i wychowawców.
1. Znajomość zbiorów biblioteki szkolnej w zakresie nauczanego przedmiotu.
2. Współpraca z biblioteką w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań
czytelniczych uczniów.
3. Współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów.
4. Uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki.
5. Pomoc w egzekwowaniu zwrotu wypoŜyczonych zbiorów i rozliczeń za ich zgubienie
czy zniszczenie.
§ 109
Obowiązki uczniów.
1. Przestrzeganie regulaminu biblioteki.

DZIAŁ VII
BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA w SZKOLE

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 110
1. Przepisy stosuje się równieŜ do wszystkich zajęć zorganizowanych przez szkołę.
2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole,
jak równieŜ podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych
przez szkołę poza jej terenem.
3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być
ustalany z uwzględnieniem:
1) równomiernego rozłoŜenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
2) róŜnorodności zajęć w kaŜdym dniu,
3) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego
przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany równieŜ do organizowania dla pracowników szkoły
róŜnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich
na bieŜąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz

do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby
prowadzące zajęcia z uczniami.
5. Budynki szkoły oraz przynaleŜne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać
ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia
przeciwpoŜarowe - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Teren szkoły powinien być właściwie oświetlony i ogrodzony, a dziedziniec posiadać
równą nawierzchnię i ścieki do odprowadzania wody deszczowej. Otwory
kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły powinny być zakryte
lub trwale zabezpieczone w inny sposób. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza
teren szkoły powinny posiadać zabezpieczenia uniemoŜliwiające wyjście
bezpośrednio na jezdnię i w miarę moŜliwości powinny wychodzić na ulicę
o najmniejszym natęŜeniu ruchu.
7. Urządzenia sanitarne w pomieszczeniach lub wolno stojące powinny znajdować się
w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w stałej czystości.
8. W razie opadów śnieŜnych przejścia w obrębie terenu szkolnego powinny być
oczyszczane ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem.
9. Pomieszczenia szkolne powinny posiadać - zgodnie z obowiązującymi normami właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię uŜytkową.
10. Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinny być dostosowane
do wzrostu uczniów i rodzaju pracy.
11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, powinny być wietrzone
w czasie kaŜdej przerwy, a w razie potrzeby takŜe w czasie zajęć.
12. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nie
zatrudnionym lub uczniom, powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych.
13. Klatki schodowe powinny posiadać poręcze odpowiednio zabezpieczone przed
zsuwaniem się po nich uczniów. Stopnie schodów powinny być równe i szorstkie.
Poręcze i balustrady przy biegach i spocznikach powinny spełniać wymagania
określone w przepisach budowlanych, a otwarta przestrzeń pomiędzy biegami
schodów powinna być zabezpieczona siatką lub w inny skuteczny sposób.
14. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 150 Celsjusza.
15. W przypadkach niemoŜności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury, o której
mowa w ust. 14, Dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne
po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę.
16. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę moŜe równieŜ zawiesić
czasowo zajęcia szkolne:
1) jeŜeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych
dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niŜsza,
2) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk Ŝywiołowych, epidemii
lub innych zdarzeń zagraŜających zdrowiu uczniów.
17. JeŜeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się
w nim urządzeń technicznych moŜe stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa uczniów,
nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając
uczniów z miejsca zagroŜenia, oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora
szkoły.
18. W pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności w gabinecie lekarskim, pokoju
nauczycielskim, pracowni chemicznej oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego, powinny znajdować się apteczki wyposaŜone w niezbędne środki
do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania.

19. Nauczyciele, szczególnie prowadzący zajęcia w pracowniach chemicznych
lub fizycznych, a takŜe zajęcia wychowania fizycznego, powinni być przeszkoleni
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 2
Pracownie szkolne
§ 111
1. Zabrania się prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń bez nadzoru nauczyciela.
2. W pracowni, w których odbywają się zajęcia, powinien być wywieszony
w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W celu zabezpieczenia uczniów pracujących w laboratoriach i pracowniach szkolnych
przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a takŜe
ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne naleŜy zaopatrzyć ich w niezbędne
środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze.
4. Odprowadzanie pyłów, ścieków, gazów i par trujących z pomieszczeń powinno
odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności
podczas wykonywania prac, przy których występują wymienione czynniki, naleŜy
zapewnić skuteczną wentylację miejscową i ogólną.
5. Środki chemiczne powinny być umieszczane w odpowiednich naczyniach
opatrzonych napisami zawierającymi ich nazwę oraz stwierdzającymi
niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia.
6. Materiały wybuchowe oraz środki Ŝrące, trujące i inne zagraŜające zdrowiu lub Ŝyciu
naleŜy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych
do tego celu.
7. Na zajęciach praktycznych w laboratoriach i pracowniach naleŜy przestrzegać
liczebności grup uczniowskich, określonej odrębnymi przepisami dotyczącymi
organizacji zajęć w szkołach.

Rozdział 3
Wychowanie fizyczne, sport, turystyka
§ 112
1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych wychowania fizycznego oraz
w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą
pozostawać bez nadzoru osób do tego upowaŜnionych.
2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej
miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego,
imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne powinien
być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu

z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zaleŜności od
odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
3. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,
powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów; w szkołach
specjalnych liczba opiekunów powinna być zwiększona odpowiednio do stopnia
upośledzenia uczniów.
4. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego naleŜy zwracać specjalną
uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów,
dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.
5. Uczestnicy zajęć uskarŜający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być
zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby
kierowani do lekarza.
6. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
7. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposaŜenie sali gimnastycznej i boiska
szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu;
w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem
powinny być przymocowane na stałe do podłoŜa. Stan techniczny i przydatność tych
urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed kaŜdymi zajęciami.
8. Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych
i przystosowanych, w grupach liczących nie więcej niŜ 15 osób na 1 opiekuna.
9. W rzekach i innych akwenach przed wejściem uczniów do wody powinna być
sprawdzona jej głębokość na całej przestrzeni przeznaczonej do nauki pływania.
Miejsce przeznaczone na naukę pływania powinno być wyposaŜone w sprzęt
zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny).
10. Podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem
i obserwacją nauczyciela i ratownika.
11. Szczegółowe warunki organizowania kąpieli uczniów regulują odrębne przepisy.
12. UŜywane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposaŜone
w odpowiednią ilość sprzętu ratowniczego. Uczniowie powinni być przeszkoleni pod
kątem umiejętności posługiwania się tym sprzętem oraz znajomości zasad
obowiązujących na wycieczkach wodnych.
13. Nie wolno zezwalać uczniom na uŜywanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
14. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
15. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed
wyruszeniem z kaŜdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz
po przybyciu do punktu docelowego.
16. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieŜą podczas burzy, śnieŜycy i gołoledzi.
17. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba
dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeŜeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
18. Urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest
zabronione.
19. Wydawanie sprzętu (np. dysk, kula, młot, oszczep, łuk, szpada, sportowa broń
strzelecka itp.), jest zabronione, jeŜeli szkoła nie ma moŜliwości zapewnienia uczniom
odpowiedniego nadzoru osób dorosłych.

Rozdział 4
Wypadki uczniów

§ 113
1. Dyrektor szkoły jest obowiązany:
1) poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego
zawiadomienia Dyrektora szkoły, pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub
podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
2) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,
3) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów)
poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ
prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,
4) o wypadku śmiertelnym, cięŜkim, a takŜe o wypadku zbiorowym zawiadomić
bezzwłocznie właściwego prokuratora,
5) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie
podejrzenia zatrucia pokarmowego,
6) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację
powypadkową,
7) prowadzić rejestr wypadków uczniów,
8) po sporządzeniu sprawozdania na najbliŜszym posiedzeniu rady pedagogicznej
przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność
zapobiegawczą.
2. Określa się wzór rejestru wypadków uczniów.
3. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauwaŜył lub dowiedział się
o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi
i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły,
pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy.
4. Dyrektor szkoły jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku.
5. W przypadku zajęć poza terenem szkoły, obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku
spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
6. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeŜeli zachodzi konieczność
ratowania osób lub mienia albo zapobieŜenia groŜącemu niebezpieczeństwu.
7. Dyrektor szkoły jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest
przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.
8. W skład zespołu powypadkowego wchodzą: 1/ pracownik słuŜby bezpieczeństwa
i higieny pracy jako przewodniczący, 2/ społeczny inspektor pracy, a w szkole,
w której nie działa społeczna inspekcja pracy, pracownik szkoły wyznaczony przez
Dyrektora.
9. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.
10. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, zwany dalej "protokołem
powypadkowym", zatwierdza Dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez Dyrektora szkoły
bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy
zatwierdza organ prowadzący szkołę.

11. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego Dyrektor szkoły jest obowiązany omówić
na najbliŜszym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz
poinformować o zastosowanych środkach profilaktycznych.
12. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz
protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz
z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom)
poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę.
Na Ŝądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty Dyrektor szkoły jest
obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.
13. W razie zastrzeŜeń co do treści protokołu powypadkowego, rodzice (prawni opiekunowie)
poszkodowanego ucznia lub osoba (placówka) sprawująca nad nim opiekę mogą
wystąpić, w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu, do organu prowadzącego
szkołę z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania
powypadkowego.
14. Organ prowadzący szkołę moŜe zwrócić dyrektorowi szkoły protokół powypadkowy
w celu jego uzupełnienia lub złoŜenia dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół
powypadkowy w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.
15. Zasady sporządzania oraz wzór sprawozdania z wypadków uczniów określają odrębne
przepisy.
16. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska moŜe mieć miejsce
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki
i bezpiecznych warunków pracy.
17. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy szkolnej na drogach
publicznych szkoła
1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich
z przepisami ruchu drogowego,
2) organizuje róŜne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego
i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,
3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu
drogowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 114
Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Zasady
postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
Załączniki stanowią integralną część Statutu.
§ 115
Dyrektor zapewnia moŜliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
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