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Rozdział I - Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI 

 

§ 2 

 

1. Nazwa szkoły zawiera określenie: 

 

1) Typ szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI w skład 

którego wchodzą: 

 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Kcyni (o 6-letnim cyklu kształcenia) 

b)  Gimnazjum Specjalne w Kcyni (o 3-letnim cyklu kształcenia) 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Kcyni  

- o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodzie kucharz 

- o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodzie cukiernik 

- o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodzie krawiec);  

realizująca praktyczną naukę zawodu w szkole. 

d) W ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyrektor Zespołu, za zgodą organu 

prowadzącego, może powoływać klasy wielozawodowe dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w których: 

a. nauka przedmiotów ogólnokształcących wynikających z ramowego planu 

nauczania odbywa się w szkole, 

b. kształcenie uczniów w zakresie zawodowym odbywa się na kursach 

organizowanych przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ulicy 

Rajskiej 1 w Bydgoszczy, 

c. praktyczna nauka zawodu realizowana jest w prywatnych zakładach 

rzemieślniczych, 

d. uczniowie szkoły zawodowej zdaję egzamin potwierdzający kwalifikacje w                 

zawodzie. Jest on formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z 

zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części 

pisemnej i części praktycznej.  

e) Ponadgimnazjalna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kcyni (o 

3-letnim cyklu kształcenia) 

 

2) Siedziba szkoły: 

Siedziba Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka mieści się w Kcyni, przy ul. Rynek 32 
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2. Szkoła używa nazwy w brzmieniu: 

 

1) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI 

 

2) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kcyni 

 

3) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA  W KCYNI 

Publiczne Gimnazjum Specjalne w Kcyni 

 

4) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Kcyni 

 

5) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI  

Ponadgimnazjalna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kcyni 

 

3. Na pieczęci używana jest nazwa: 

 

„Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni” 

 

Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu 

 

4. Na stemplach używana jest nazwa: 

 

1)   ZESPÓŁ SZKÓŁ 

        im. Janusza Korczaka 

  ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia 

    tel./fax (052)589-43-80, (052)589-46-17 

     NIP: 558-16-50-994, Regon 092550329 

 

2)   SZKOŁA PODSTAWOWA 

                    ZESPOŁU SZKÓŁ 

      im. Janusza Korczaka 

 ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia 

   tel./fax (052)589-43-80, Regon 092551688 

 

3)  PUBLICZNE GIMNAZJUM 

                    ZESPOŁU SZKÓŁ 

      im. Janusza Korczaka 

ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia 

   tel./fax (052)589-43-80, Regon 092550358 

 

4)  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

                    ZESPOŁU SZKÓŁ 

      im. Janusza Korczaka 

ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia 

   tel./fax (052)589-43-80, Regon 093142756 

 

5) SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
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                    ZESPOŁU SZKÓŁ 

      im. Janusza Korczaka 

ul. Rynek 32, 89-240 Kcynia 

   tel./fax (052)589-43-80, Regon 340064086 

 

5. Wzory stempli stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 

 

§ 3 

 

1. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni zwany dalej „Szkołą” jest zakładem 

budżetowym działającą na podstawie: 

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,  

b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, 

c) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

d) ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe,  

e) Konwencji Praw Dziecka, 

f) przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. 

2. Szkoła jest Szkołą publiczną, założoną i prowadzoną przez Powiat Nakielski. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty w Bydgoszczy. 

4. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy. 

 

§ 4 

 

1. Szkoła jest zakładem budżetowym. 

2. W szkole jest prowadzony rachunek dochodów własnych. 

3. Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo – księgową i gospodarkę materiałową. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła nosi imię Janusza Korczaka i posługuje się Sztandarem.  

2. Wzór Sztandaru Szkoły stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.  

 

Rozdział II - Cele i zadania szkoły 
 

§ 6 
 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu 

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, a także podnoszenia 

jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Szkoła podejmuje działania dotyczące: 

a) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji 

celów i zadań statutowych  

b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki 

c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów 

d) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

e) zarządzania szkołą 

 § 7 
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Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w o ustawie systemie oświaty 

i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przyjmuje uczniów w miarę wolnych miejsc, 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

b) szkolny plan nauczania. 

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną, pedagogiczną i specjalistyczną – 

logopedyczną (regulowaną odrębnymi przepisami). 

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

7) organizuje zajęcia rewalidacji, zgodnie ze Szkolnym Planem Nauczania. 

8) organizuje bezpłatne dożywianie, pomoc rzeczową i doraźną pomoc materialną we 

współpracy z organem prowadzącym Szkołę, MGOPS w Kcyni i Radą Rodziców 

dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dotację 

przysługującą na podręczniki. 

 
 

 

 

 

Rozdział III - Organy szkoły i ich kompetencje 
 

§ 8 

 

1. Organami Szkoły są:  

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd Uczniowski. 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy 

swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego 

i niniejszym statutem. 

 
 

 

Dyrektor Szkoły 
§ 9 

 

1. Dyrektor Szkoły planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

w Szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Pełni funkcję 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

 

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2004&qplikid=66#P66A2
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b) organizowanie całości pracy dydaktycznej: 

- przygotowanie projektów planów pracy szkoły 

- opracowanie arkusza organizacji szkoły 

- ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć 

- dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu 

- określenie szczegółowych kryteriów przyjmowania kandydatów do Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej.  

Kryteria przyjmowania uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 

 kandydat musi być absolwentem Gimnazjum, 

 powinien posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

 powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do 

wiadomości szczegółowe kryteria przyjęcia do szkoły.  

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjną, chyba że liczba wolnych miejsc jest wyższa lub równa ilości 

kandydatów, wówczas może odstąpić od jej powołania. 

- podejmowanie decyzji o zwalnianiu uczniów z zajęć wychowania-fizycznego na 

wniosek rodziców poparty zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 14 do Statutu), 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

d) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów, 

e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 

f) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły i odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkół; 

- opracowanie planu finansowego szkoły, 

- przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania radzie 

pedagogicznej 

g) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

h) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

i) kierowanie procedurą procesu awansu zawodowego nauczycieli, gromadzenie 

informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny dorobku zawodowego 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

j) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

k) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz organizacji związkowych, 

l) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

m) organizowanie i nadzorowanie przebiegu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych 

oraz projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

n) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

o) (uchylony) 
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p) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, 

q) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, 

r) organizacja indywidualnego nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

s) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 

studentów, 

t) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych: 

- sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, 

- organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

- organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły, 

- nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wypełniania druków szkolnych,  

- organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 

-organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

u) w zakresie spraw porządkowych i bhp: 

- zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w 

szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, 

w) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami. 

 

 

 

§ 10 

 

Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego uczniów Szkoły oraz 

sprawuje kontrolę ich realizacji.  

 

§ 11 

 

Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia Kuratora 

Oświaty i organ prowadzący. 

 

§ 12 

 

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność 

w Szkole stowarzyszeniom i innym organizacjom, a w szczególności organizacjom 

harcerskim, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

 

§13 

 

W wykonywaniu swych zadań dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
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§14 

 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na 

jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 15 

 

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska 

kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor 

szkoły. 

 
 

 

Rada Pedagogiczna 
§ 16 

 

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym 

Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za 

zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Szkole, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

e) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

f) uzgadnianie treści programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania szkolnego zestawu programów nauczania 

i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, 

h) uchwalenie i nowelizacja regulaminu swojej działalności, 

i) zatwierdzanie innych regulaminów obowiązujących w szkole, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) roczną organizację pracy Szkoły - w tym tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych, 

b) projekt planu finansowego- w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia 

pomocy dydaktycznych Szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych, 

e) kryteria przyznawania dodatków i nagród mających charakter uznaniowy, oceny pracy 

nauczyciela. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. Rada 

Pedagogiczna uchwala statut, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców. 

4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

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

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-10-2004&qplikid=1#P1A6
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nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego. 

6. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Regulamin pracy 

Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego statutu. 

 
 

Rada Rodziców 
§ 18 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

w wyborach, których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, 

c) szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców, 

d) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych szkół i placówek na zasadach i 

w zakresie ustalonym miedzy tymi radami. 

 

§ 19 

 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

1) programu wychowawczego szkoły, 

2) programu profilaktyki, 

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

d. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników. 

e. opiniowanie (programu i harmonogramu działań) działalności w szkole 

stowarzyszeń lub innych organizacji, o których mowa w § 12.  

3. Rada Rodziców może opiniować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

4. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej opinii dorobku zawodowego nauczyciela. Nie 

przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania kwalifikacyjnego lub 

egzaminacyjnego. 

5. Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

6. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu. 

Samorząd Uczniowski 
 

§ 20 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są 

reprezentantami ogółu uczniów. 
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2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, 

wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, calami i stawianymi 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

e) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Statutu. 

 

§ 21 

 

1. Wszystkie organy Szkoły maja prawo do: 

a) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji 

określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły, 

b) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach, 

c) realizacji wniosków i uchwał z posiedzeń organów Szkoły. 

2. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły poprzez: 

a) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń, 

b) wspólne spotkania, 

c) zapraszanie Dyrektora Szkoły na posiedzenia Rady Rodziców lub Samorządu 

Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców czy Samorządu Uczniowskiego na 

niektóre posiedzenia Rady Pedagogicznej, 

d) ustalanie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy Szkoły. 

 

§ 22 

 

1. Spory między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest stroną. Decyzja 

o rozstrzygnięciu sporu powinna mieć formę pisemną. Strony mogą się odwołać 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji do organu prowadzącego Szkołę lub 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu. 

2. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący 

Szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu. 
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Rozdział IV- Organizacja pracy szkoły 
 

§ 23 

 

1. Kalendarz każdego roku szkolnego określają szczegółowo odrębne przepisy. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ 

prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

3. Arkusz organizacyjny zawiera ogólną liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 

 

§ 24 

 

1. Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym. 

2. Ocenianie Wewnątrzszkolne stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Statutu. 

 

§ 25 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić:  

a) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 

od 10 do 16, 

b) w oddziale dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8, 

c) w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 

do 4, 

W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności 

sprzężone określoną w punkcie 2  ppkt. a, b , c liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale 

może być niższa. 

3. Zasady podziału oddziału na grupy oraz liczebność uczniów na zajęciach z wychowania 

fizycznego oraz dodatkowe kwestie organizacji oddziału określają odrębne przepisy. 

 

§ 26 

 

1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez 

Dyrektora Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Podstawową formą działalności dydaktyczno –wychowawczej szkoły są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne i z 

zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu 

b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 

c) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

Szkoła może prowadzić również inne  niż wymienione zajęcia edukacyjne. 

Zajęcia wymienione w pkt. 2 ppkt. lit. b, d, e mogą być prowadzone także z 

udziałem wolontariuszy. 
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 - wychowawcze prowadzone w systemie nauczania zintegrowanego w klasach I- III 

szkoły podstawowej i zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w systemie 

lekcyjnym w klasach IV- VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz I-III zasadniczej 

szkoły zawodowej, a także zajęcia praktyczne realizowane w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej. Zasady organizacji zajęć praktycznych i praktyki zawodowej określa 

Regulamin zajęć praktycznych – załącznik nr 11 do Statutu. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I- III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa   

w ust 1. 

 

§ 27 

 

Do realizacji celów statutowych Szkoła Publiczna zapewnia możliwość korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

b) biblioteki, 

c) świetlicy, 

d) gabinetu pielęgniarki oraz pomieszczeń administracyjno - gospodarczych, 

e) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

f) gabinetu pedagoga i logopedy. 

 

§ 28 

 

1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne. 

2. Dyrektor Szkoły ustala rodzaj zajęć pozalekcyjnych w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

3. Jednostka zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut. 

4. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady opieki i pomocy 

z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego 

ucznia. 

6. Szkoła wykorzystuje różne formy pracy organizacyjnej z uczniami o odmiennym 

poziomie zdolności takie, jak: 

1) wzbogacanie, które polega na przystosowaniu nauczania do możliwości 

intelektualnych ucznia, poprzez:  

a) zwiększenie intensywności pracy ucznia, 

b) szybsze przerabianie materiału nauczania,  

c) dostarczanie w trakcie nauki większej liczby zadań o tym samym poziomie 

trudności (wzbogacanie poziome), 

d) poszerzenie zakresu wiedzy o treści pozaprogramowe (wzbogacanie pionowe) 

e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych w tzw. kołach przedmiotowych i kołach 

zainteresowań. 

Zadanie realizowane jest przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w 

klasach Zespołu Szkół. 

2) akceleracja (przyspieszenie), która może przybierać formy: 

a) podwójnej promocji (przeskakiwania klas), 

b) wcześniejszego kończenia szkoły i przechodzenia na następny szczebel nauczania. 
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Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy posiadający pisemną 

pozytywną opinię nauczycieli uczących ucznia na danym poziomie edukacji oraz pisemną 

zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

3) grupowanie uczniów według poziomu zdolności, 

4) nauka indywidualna, która łączy się z organizowaniem różnych form opieki nad 

wyróżniającymi się uczniami w klasie lub szkole, a także podczas zajęć 

pozalekcyjnych i pozaprogramowych - aż do nauki indywidualnej włącznie, 

5) konsultacje i doradztwo poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu wskazywania 

nauczycielom sposobów pracy z dziećmi o różnym poziomie zdolności. 

 

 

§ 29 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych, opiekuńczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Użytkownikami 

biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik nr 8 do 

niniejszego statutu. 

 

§ 30 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów) szkoła na wniosek rodzica organizuje świetlicę.  

2. Celem działalności świetlicy jest zorganizowanie dzieciom opieki, odpowiednich 

warunków do odpoczynku, relaksu, pomocy w nauce oraz rozwijania zainteresowań. 

3. Czas pracy świetlicy szkolnej jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby zapewnić opiekę uczniom, których rodzice pracują 

zawodowo. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie powinna przekraczać 16. 

5. Szczegółowe zadania świetlicy zawiera osobny regulamin stanowiący załącznik  nr 9 do 

niniejszego statutu.  

 

§ 31 

 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury 

nauczycielskie. 

2. Harmonogram dyżurów jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby zapewnić uczniom opiekę na terenie szkoły. 

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele – 

organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasad 

odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów, które regulują odrębne 

przepisy. 

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca 

te zajęcia. 
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§ 32 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą. 

2. Funkcję wychowawcy Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności – prowadzi oddział na poszczególnym etapie edukacyjnym. 

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

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 
 

 

Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
 

§ 33 

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych 

i obsługi. W szkole podstawowej, w klasach I-III może być zatrudniony asystent 

nauczyciela lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 34 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, rewalidacyjną, wychowawczą i  opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki, a także bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a) realizowanie obowiązującego w Szkole programu nauczania, programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 

b) wprowadzanie i monitorowanie nowej podstawy programowej 

c) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

d) doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

e) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów; 

f) diagnozowanie niepowodzeń szkolnych; 

g) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania wynikające z ustawy 

o systemie oświaty i statutu szkoły; 

h) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał. 

i) współpraca z rodzicami, środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi realizację 

zadań statutowych Szkoły. 

 

§ 35 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie 

w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły wychowawcze oraz zespoły problemowo – zadaniowe 

wynikające z potrzeb placówki. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 

Dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

 



 

 15 

§ 36 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Do zadań wychowawcy należy 

w szczególności: 

a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

b) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, 

porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół, 

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi 

i koordynowanie działań wychowawczych, 

e) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, 

w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia 

lekcyjne, 

f) tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego w oparciu o diagnozę 

wychowawczą klasy, 

g) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno - wychowawczych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

h) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnej z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły, 

i) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

j) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

k) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli, 

l) prowadzenie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 

i zawodu, 

m) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub innych instytucji 

oświatowych i naukowych. 

 

§ 37 

 

Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności: 

a) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich 

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego, 

b) gromadzi czasopisma, zbiory specjalne (slajdy, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, 

płyty CD, programy komputerowe, itp.) 

c) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń 

do klaso-pracowni, 

d) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi 

zainteresowaniami,  

e) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje 

o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych, 



 

 16 

f) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 

g) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 

h) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych, 

i) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację, 

j) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. 

 

 

§ 38 

 

Nauczyciel świetlicy realizując swoje zadania w szczególności: 

a) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez cały 

czas pobytu dziecka w świetlicy, 

b) organizuje zajęcia świetlicowe zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i życzeniami 

dzieci, 

c) organizuje imprezy okolicznościowe zgodnie z kalendarzem imprez wynikającym 

z planu pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

d) utrzymuje stały kontakt z wychowawcami klas, 

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

f) współpracuje z rodzicami w procesie wychowania, 

g) prowadzi niezbędną dokumentację. 

 

§ 38a 
 

1. Nauczyciel dokumentuje realizację zadań statutowych szkoły oraz własnych obowiązków 

służbowych poprzez:  

1) dokonywanie, na bieżąco, pisemnych wpisów do:  

a) dzienników: lekcyjnych, zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych, nauczania 

indywidualnego, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej, 

zgodnie z przyznanym i zatwierdzonym tygodniowym planem zajęć, 

b) arkuszy ocen, 

c) arkuszy hospitacji, 

d) ankiet o pracy nauczyciela, 

2) prowadzenie: 

a) dokumentacji innowacji pedagogicznych, 

b) dokumentacji pracy z uczniem słabym i zdolnym, 

c) dokumentacji pracy wychowawcy klasowego, 

3) gromadzenie: 

a) protokołów zebrań z rodzicami, 

b) dokumentacji świadczącej o współpracy ze środowiskiem lokalnym i 

organizacjami działającymi na rzecz uczniów i oświaty (poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, pomoc społeczna, itp.), 

c) dokumentacji potwierdzającej udział uczniów w konkursach, przeglądach, 

zawodach sportowych, 

d) scenariuszy organizowanych imprez szkolnych i wycieczek, 

e) świadectw i dyplomów potwierdzających dokształcanie i doskonalenie zawodowe, 

f) dokumentacji uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego. 
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§ 39 

 

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków 

tych pracowników ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 40 
 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności : 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych , a także wpieranie mocnych stron uczniów; 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów. 

§ 41 

 

1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy , które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

- prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

- diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym 

uczniom z trudnościami w uczeniu się , we współpracy z innymi nauczycielami; 

- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów , w zależności od 

rozpoznanych potrzeb; 

-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej , w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

§ 42 
 

1. Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej organizuje się zajęcia związane z 

wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.  

2. Do zadań doradcy należy w szczególności: 

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

- gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia roli zawodowej; 

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

- współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela 

planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
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Rozdział VI- Rodzice 
 

 

§ 43 

 

Organizacja współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega na: 

1) udzielaniu pomocy w sprawach dotyczących rozwoju i wychowania dziecka, 

2) stworzeniu systemu informowania o:  

a) osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu dziecka, 

b) realizacji zadań szkoły, 

c) organizacji pracy szkoły, 

3) współpracy z Radą Rodziców, 

4) występowaniu rodziców z: 

a) wnioskami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, 

b) inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) wyrażaniu opinii dotyczących realizacji zadań szkoły, 

6) podejmowaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) działań na rzecz szkoły.  

 

§ 44 

 

Formy współdziałania z rodzicami: 

a) kontakty z dyrektorem szkoły, 

b) kontakty z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

c) pedagogizacja rodziców, 

d) współorganizowanie imprez i uroczystości środowiskowych, szkolnych i klasowych, 

e) udzielanie szkole pomocy rzeczowej i finansowej. 

 
 

Rozdział VII- Uczniowie Szkoły 
 

§ 45 

 

Do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydanego przez właściwą ze względu na miejsce zamieszkania poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną, którzy osiągnęli ustawowy wiek szkolny. 

 

§ 46 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania z zasadami oceniania osiągnięć szkolnych zawartymi w OW, 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

f) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

g) respektowania przez wszystkich nauczycieli ustaleń zawartych w OW,  

h) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
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i) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii, 

j) uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przypadku trudności w nauce 

i zachowaniu, 

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, 

l) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 

m) zgłoszenia zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania, 

n) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią, 

o) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.   

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń zgłasza ten fakt w pierwszej kolejności 

wychowawcy klasy, jednocześnie może zwrócić się o pomoc do opiekuna samorządu 

uczniowskiego. Osoby, do których zwrócił się uczeń powinny ustalić, czy doszło do 

naruszenia jego praw. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia wymienione w ust. 2 osoby powinny 

wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego naruszenia, a następnie doprowadzić do: 

a) ustania naruszania praw ucznia, 

b) naprawienia wyrządzonych krzywd. 

4. Jeżeli działania osób, do których zwrócił się uczeń nie przyniosą oczekiwanych efektów, 

uczeń ma prawo zwrócić się dyrektora szkoły o interwencję.  

 

 

§ 47 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać 

się, 

b) godnie reprezentować szkołę, 

c) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 

d) odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

e) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, 

f) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 

g) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.  

h) przestrzegać prawa szkolnego określonego przez statut szkoły i odrębne regulaminy; 

i) dbać o schludny wygląd, 

j) zrealizować projekt edukacyjny w gimnazjum, 

k) posiadać przy sobie zeszyt kontaktów szkoły z rodzicami, w którym znajdują się 

zwolnienia, usprawiedliwienia i inne informacje.   

 

 

 

§ 48 
 

1. Obowiązki ucznia w zakresie: 

a. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania w ich trakcie, 
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b. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – zeszyt kontaktów szkoły z rodzicami, 

c. dbania o schludny wygląd,  

d. przestrzegania warunków korzystania z  telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

e. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów 

określają szkolne standardy zachowania zawarte w  Ocenianiu Wewnątrzszkolnym, 

a regulują zapisy Kodeksu Ucznia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni ( 

załącznik nr 10 do Statutu). 

2. Kodeks Ucznia, o którym mowa w ust. 1 jest dokumentem szkoły, wprowadzonym do 

stosowania zarządzeniem dyrektora szkoły, regulującym: 

a. standardy zachowań ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych; 

b. standardy zachowań uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych; 

c. standardy zachowań uczniów podczas imprez i uroczystości pozaszkolnych; 

d. standardy pełnienia dyżurów przez uczniów. 

3. Zmiany w Kodeksie Ucznia mogą być wprowadzone na wniosek nauczycieli, uczniów 

i rodziców zgłoszony do dyrektora szkoły i wprowadzone do stosowania po 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców. 

 

§ 49 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 

a) pochwałę na forum klasy, 

b) pochwałę na forum szkoły, 

c) list pochwalny skierowany do rodziców, 

d) dyplom,  

e) nagrodę rzeczową. 

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

a) upomnienie nauczyciela, wychowawcy, 

b) upomnienie Dyrektora Szkoły, 

c) pisemne powiadomienie rodziców, 

d) wezwanie rodziców do szkoły, 

e) wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych, 

f) wyłączenie z udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

g) nagana dyrektora na forum szkoły, 

h) przeniesienie do równoległego oddziału, 

i) przeniesienie do innej szkoły z równoczesnym skreśleniem z listy uczniów na wniosek 

Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

j) skreślenie ucznia z listy uczniów na wniosek wychowawcy klasy na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej(załącznik nr 15 do Statutu). 

  

§ 50 

 

1. Warunki i zasady otrzymywania wyróżnień: 

a) za wzorowa postawę i aktywny udział w życiu klasy uczeń może otrzymać pochwałę 

na forum klasy, 

b) za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę uczeń może być pochwalony ustnie lub 

listownie na forum szkoły, nagrodzony dyplomem, nagrodą rzeczową, 
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c) za bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocena 

z zachowania - na zakończenie  I okresu otrzymuje dyplom „Wzorowy Uczeń”, a na 

zakończenie roku szkolnego otrzymuje świadectwo z biało- czerwonym paskiem 

i nagrodę rzeczową, 

2. O stosowaniu wyróżnienia, określonego w ust. 1 pkt a)decyduje wychowawca. 

3. O stosowaniu wyróżnienia określonego w ust. 1 pkt b) i c) wnioskują do Rady 

Pedagogicznej: dyrektor, wychowawca, nauczyciele szkoły, pracownicy szkoły oraz inne 

osoby i instytucje. 

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych 

itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

 

§ 51 

 

1. Warunki i zasady otrzymywania kar: 

a) za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać kary wg § 49 ust.2 

pkt a) – c) 

b) za szczególnie naganny stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli i kolegów, 

po wyczerpaniu kar określonych w § 49 ust.2 pkt a) - g) Dyrektor Szkoły może 

przenieść dyscyplinarnie ucznia do równoległej klasy w trybie określonym w § 48 ust. 

2 pkt h), 

c) stosowaniu kar określonych w § 49 ust.2 pkt a), b), c), d) decyduje wychowawca, 

nauczyciel, 

d) stosowaniu kar określonych w § 49 ust.2  pkt d), e), f), g) i h) decyduje Dyrektor 

Szkoły na wniosek wychowawcy, 

e) o udzielonych karach określonych w § 49 ust.2  pkt e), f), g) szkoła niezwłocznie 

powiadamia rodziców. 

W przypadku ukarania ucznia, uczeń i jego rodzic ma prawo uzyskać wyjaśnienie powodu 

zastosowania kary. 

2. W przypadku zastosowania kary określonej w § 49 ust.2 pkt e) - h) uczeń i jego rodzice 

mogą odwołać się od decyzji o ukaraniu do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni od dnia 

powiadomienia. Dyrektor powołuje Komisję w składzie: Dyrektor, przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców w celu rozpatrzenia odwołania. 

Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

§ 52 

 

1. Tryb stosowania kary określonej w § 49 ust.2 pkt i) - przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. Wniosek o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły mogą złożyć: 

a) rodzice uczniów klasy, do której uczęszcza uczeń, którego wniosek dotyczy-  
3
/4 ogółu, 

b) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, którego sprawa dotyczy na wniosek 
3
/4 

nauczycieli uczących w tej klasie. 

3. Wniosek musi być wyrażony na piśmie, zawierać motywację oraz czytelne podpisy 

wnioskodawców. 

4. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor Szkoły w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku: 

a) zawiadamia ucznia, którego sprawa dotyczy, w obecności jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o grożącej mu karze, 

b) zapoznaje z trybem dyscyplinarnego przenoszenia ucznia do innej szkoły. 
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6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) pisemnie potwierdzają fakt poinformowania 

ich o grożącej karze i zapoznaniu się z trybem jej udzielania. 

7. Dyrektor Szkoły w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wniosku zwołuje posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, na której zapoznaje jej członków z wnioskiem. 

8. Rada Pedagogiczna, po analizie stwierdza zasadność wniosku i na jej podstawie 

podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. 

9. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku Rada Pedagogiczna: 

a) ustala zalecenia dla ucznia do zrealizowania w okresie miesiąca, 

b) opracowuje dla ucznia program działań naprawczo- profilaktycznych. 

10. Dyrektor Szkoły w ciągu trzech dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej informuje 

zainteresowane strony, czyli wnioskodawców i ucznia oraz jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o decyzji podjętej przez Radę Pedagogiczną, w tym o podjętych działaniach. 

11. Zachowanie ucznia w ciągu miesiąca będzie podlegało wnikliwej obserwacji polegającej 

na: 

a) odnotowywaniu w zeszycie obserwacji uwag dotyczących zachowania ucznia: na 

lekcjach, przerwach oraz innych formach organizowanych przez szkołę, w których 

uczeń bierze udział, 

b) zbieraniu informacji o zachowaniu ucznia przez pedagoga szkolnego, 

c) zgłaszaniu do pedagoga szkolnego uwag nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów 

i ich rodziców dotyczących zachowania obserwowanego ucznia. 

12. Realizację działań naprawczo- profilaktycznych nadzoruje właściwy wychowawca klasy. 

13. Po upływie miesiąca Dyrektor Szkoły zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej 

w sprawie podjęcia decyzji o zastosowaniu kary dyscyplinarnego przeniesienia ucznia do 

innej szkoły, bądź jej zawieszeniu do następnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

14. Wychowawca klasy przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z realizacji przez 

ucznia zaleceń oraz działań naprawczo- profilaktycznych. 

15. Rada Pedagogiczna na podstawie sprawozdania wychowawcy klasy podejmuje decyzję 

o zastosowaniu wnioskowanej kary bądź zawieszeniu jej wykonania do następnego 

posiedzenia wynikającego z terminarza rad pedagogicznych, na którym zachowanie 

ucznia będzie omówione. 

16. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie, a jej wykonanie powierza się Dyrektorowi 

Szkoły. 

17. Dyrektor Szkoły w ciągu trzech dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej informuje 

zainteresowane strony, czyli wnioskodawców i ucznia oraz jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o podjętej decyzji. 

 

§ 53 

 

1. Tryb stosowania kary określonej w § 49 ust. 2 pkt j) – skreślenie ucznia z listy uczniów. 

2. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów składa wychowawca klasy, do której 

uczęszcza uczeń, po zastosowaniu następujących kroków zaradczych: 

a. rozmowa z uczniem; 

b. rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia; 

c. poinformowanie pedagoga szkolnego o niespełnianiu obowiązku nauki; 

d. pisemne poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów listem poleconym o 

niespełnianiu obowiązku nauki i grożących konsekwencji. 

3. Wniosek musi być wyrażony na piśmie, zawierać motywację. 

4. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna, po analizie stwierdza zasadność wniosku i na jej podstawie 

podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź odrzuceniu 
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6. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie, a jej wykonanie powierza się 

Dyrektorowi Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły w ciągu trzech dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej informuje 

zainteresowane strony, czyli wnioskodawców i ucznia oraz jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o podjętej decyzji. 

 

§ 54 

1. Szkoła nie odpowiada materialnie za przyniesione do szkoły przedmioty wartościowe 

(telefony komórkowe, pieniądze, sprzęt elektroniczny i inne). 

2. Rodzice zobowiązani są do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych przez uczniów. 

 

 

Rozdział VIII  Działania interwencyjne 
 

§55 

 

1. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

2. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

3. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk. 

4. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk. 

5. Procedura w przypadku agresywnego zachowania ucznia względem siebie lub innych. 

6. Procedura w przypadku agresji słownej ucznia. 

7. Procedura wobec ucznia – ofiary agresji. 

8. Procedura w przypadku kradzieży lub innego czynu karalnego na terenie szkoły. 

9. Procedura nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

10. Procedura w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 

11. Procedura w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

12. Procedura w sytuacji podejrzenia, że dziecko może być ofiarą molestowania 

seksualnego. 

13. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

14. Procedura w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 

nauczycielowi. 

15. Zasady korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych w szkole. 

16. Procedura w przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu 

na terenie szkoły. 

17. Procedura w przypadku niszczenia mienia szkolnego. 

18. Procedura wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego. 

 

Opis procedur i zasad działań interwencyjnych stanowi załącznik nr 13 do Statutu. 
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Rozdział IX Ceremoniał szkolny 
 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną 

oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. 

 

§ 56 

 

1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu –Ziemi, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z 

udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i 

godni takiego zaszczytu. 

3. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską 

b) asysta – dwoje uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorową 

postawą uczniowską. 

 4. Kandydatury składu są przedstawione przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i 

wychowawców klas na końcoworocznej, analitycznej radzie pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. 

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od dniu uroczystego nowego rozpoczęcia 

roku szkolnego  

6. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów są wpisane do kroniki szkoły oraz publicznie są 

im wręczone pamiątkowe nagrody. 

7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego w czasie roku szkolnego. W takim przypadku należy dokonać wyboru 

uzupełniającego. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) togi i birety koloru czarnego, biret przyozdobiony jest pomponem koloru zielonego, 

b) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym 

do góry. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula. 

Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice. 

10. Sztandar szkolny może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych. 

 

§ 57 

 

Zasady ceremoniału szkolnego:  

1) Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły. 

2) Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły (godło państwowe, flaga 

narodowa, sztandar szkoły) oraz kultywowania tradycji szkoły. 

3) Do ceremoniału szkoły należą:  

a) uroczyste powitanie i zakończenie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów nowoprzybyłych do naszej szkoły, przyrzeczenie absolwentów 

szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, 

c) Dzień Patrona Szkoły – Janusza Korczaka. 

4) Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych 

obchodzonych w szkole (Święto Odzyskania Niepodległości, 3 Maja). 
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5) Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 

państwowych, oświatowych. 

6) Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym 

szkoły. 

7) Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę: 

a) w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno – wychowawczych, 

b) w uroczystościach miejskich i dzielnicowych patriotyczno – religijnych, na które jest 

zaproszony, 

c) w uroczystościach wewnątrzszkolnych, tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

Dzień Patrona Szkoły, akademie i spotkania o znaczących walorach patriotyczno – 

religijno – wychowawczych.  

 

 

Rozdział X Postanowienia końcowe 
 

§ 58 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 59 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 60 

 

Zmiany w statucie Szkoły mogą być wprowadzane tylko uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

§ 61 

 

Jeżeli w trakcie roku szkolnego statut będzie nowelizowany, dyrektor szkoły do końca 

września następnego roku szkolnego w drodze komunikatu ogłasza tekst jednolity statutu. 

 

Wykaz załączników do Statutu: 
Załącznik nr 1 – wzór pieczęci 

Załącznik nr 2 – wzory stempli 

Załącznik nr 3 – wzór Sztandaru Szkoły 

Załącznik nr 4 – regulamin pracy Rady Pedagogicznej 

Załącznik nr 5 – regulamin Rady Rodziców 

Załącznik nr 6 – regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Załącznik nr 7 – Ocenianie Wewnątrzszkolne  

Załącznik nr 8 – regulamin biblioteki szkolnej 

Załącznik nr 9 – regulamin świetlicy szkolnej 

Załącznik nr 10 – Kodeks Ucznia Szkoły 

Załącznik nr 11 – Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej 

Załącznik nr 12 – Regulamin rekrutacji 

Załącznik nr 13 – Działania interwencyjne 

Załącznik nr 14 – Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego  

Załącznik nr 15 – Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów 


