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STATUT 
ZESPOŁU SZKÓŁ 

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym 
w Dziekanowie Leśnym 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 61, poz. 624 ze zmianami). 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.  Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym jest placówką  
     publiczną: 
     1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
     2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
     3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia    
         ogólnego; 
     4) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania  
         i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 
 
2.  W skład Zespołu Szkół, którego siedzibą jest Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym  
     przy ul. M. Konopnickiej 65 wchodzą: 
       1) Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym; 
       2) Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym; 
       3) Przy Zespole Szkół funkcjonuje oddział przedszkolny „0”. 
  

§ 2 

1.  Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Warszawski – Zachodni. 
 
2.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 
    § 3 

 
Zespół Szkół działa z mocy art. 62 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),  
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/188/2006 Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół przy 
Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. 
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Rozdział 2 

Misja, cele i zadania Zespołu Szkól  

§ 4 

 
1.  Misją Zespołu Szkół jest: 
      1) kierowanie się we wszystkich działaniach wyznawanymi wartościami oraz   
          poszanowanie praw i godności człowieka, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej    
          Polskiej, Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka  
          i Podstawowych Wolności; 
      2) wychowywanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych  
          i humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  
          i sprawiedliwości społecznej; 
      3) kultywowanie tradycji szkoły, tworzenie warunków intelektualnego, emocjonalnego,  
          społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów; 
      4) przygotowywanie młodzieŜy do świadomego i racjonalnego funkcjonowania  
          w społeczeństwie oraz do pełnienia róŜnych ról społecznych; 
      5) ścisła współpraca z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi  
          szkołę w jej rozwoju. 
 
2.  Celem Zespołu Szkół jest: 
      1) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieŜy oraz ich przygotowanie do Ŝycia    
          we współczesnym świecie; 
      2) wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia (intelektualnego,  
          emocjonalnego, duchowego, fizycznego), promowanie zdrowego stylu Ŝycia,   
          wyrabianie nawyków i umiejętności związanych m.in. z bezpiecznym uczestnictwem  
          w ruchu drogowym; 
      3) zapewnienie warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia;  
      4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz    
          poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 
      5) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,    
          przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych  
          kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym; 
      6) przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 
 

§ 5 
 

W Zespole Szkół organizuje się naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 6 
 

1.  Do zadań Szkoły naleŜy: 
      1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole   
          oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
      2) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia  
          ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, z uwzględnieniem  
          funkcji terapeutycznej prowadzonych zajęć; 
      3) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących  
          potrzeb, uwzględniając funkcję terapeutyczną prowadzonych zajęć; 
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      4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umoŜliwiającego pełny rozwój umysłowy,  
          emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej  
          oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 
      5) rozpoznawanie moŜliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb   
          rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie  
          uczenia i nauczania; 
      6) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do moŜliwości psychofizycznych     
          uczniów; 
      7) organizowanie pomocy pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie  
          do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
      8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
      9) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
          z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 
    10) wyposaŜanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umoŜliwiający realizację zadań  
          dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych szkoły; 
    11) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć  
          pozalekcyjnych oraz wykorzystywanie róŜnych form organizacyjnych nauczania; 
    12) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;  
    13) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego  
          kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo obejmujące  
          uczniów, ich rodziców i nauczycieli – wychowawców; 
    14) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi  
          indywidualnemu, społecznemu takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność 
          i wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,  
          kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie  
          inicjatyw i pracy zespołowej; 
   15) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,  
        porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych źródeł, z zastosowaniem     
        technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z róŜnych przedmiotów; 
  16) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagroŜenie dla ich prawidłowego  
        rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających  
        dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 
  17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie  
         właściwych postaw wobec zagroŜeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
  18) upowszechnianie wśród młodzieŜy wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych  
        postaw wobec problemów ochrony środowiska; 
  19) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  
        a takŜe postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
  20) umoŜliwianie uczniom podtrzymywania poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej,  
        językowej i religijnej; 
  21) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
  22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności  
        tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
  23) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
        w administracji; 
  24) dokumentowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie  
        z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

 
2.  Sposoby realizacji zadań szkoły: 
     1) praca dydaktyczno –wychowawcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą  
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         podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami  
         nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w szkole podstawowej  
         i gimnazjum; 
     2) nauczyciel moŜe wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych  
         i dopuszczonych przez MEN (przy realizacji starej podstawy programowej) lub (przy  
         realizacji nowej podstawy programowej z roku 2009): 
          a) kontynuować pracę wg programu wybranego w szkole macierzystej ucznia; 
          b) opracować program samodzielnie lub z innymi nauczycielami; 
          c) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 
          d) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi   
              zmianami. 
 
3.  Programy nauczania, zgodne z podstawą programową z roku 2009, dopuszcza do uŜytku    
     Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. 
 
4.  Dopuszczone do uŜytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw   
     programów. 

 
§ 7 

 
1.  Dyrektor szkoły powierza kaŜdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej  
     wychowawcą oddziału. 
 
2.  Funkcję wychowawcy nauczyciel, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, pełni przez cały  
     rok szkolny. Szczegółowe zadania wychowawcy określa § 37 ust. 2. 
 
3.  Dyrektor szkoły moŜe podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale na  
     własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na  
     pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, podpisany przez minimum 2/3 rodziców danego    
     oddziału. 
 
4.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez: 
     1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 36 ust.6 niniejszego Statutu; 
     2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia zasady higieny pracy; 
     3) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
     4) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami  
         zajmującymi się ruchem drogowym; 
     5) kontrolę obiektów budowlanych naleŜących do szkoły w celu zapewnienia    
         bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 
     6) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  
         w imprezach; 
     7) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
     8) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 
 
5.  Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą i psychologiczno – pedagogiczną poprzez: 
     1) zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniom, którym  z przyczyn  
         rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 
     2) współpracę z psychologiem w szpitalu w zakresie: 
          a) konsultacji psychologicznych; 
          b) badań diagnostycznych; 
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          c) respektowania zaleceń zawartych w opiniach lub orzeczeniach poradni  
              psychologiczno – pedagogicznej; 
          d) kierowania uczniów i rodziców na zajęcia organizowane przez psychologa; 
     3) realizację doradztwa zawodowego: 
          a) doradztwo obejmuje uczniów i ich rodziców; 
          b) działania doradcze prowadzone przez pedagoga skierowane są na przygotowanie  
              uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji Ŝyciowych (w tym równieŜ  
              zawodowych), poruszania się po rynku pracy; 
          c) praca pedagoga z uczniem obejmuje:  
                – zajęcia z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej;  
                – indywidualne rozmowy na temat predyspozycji zawodowych; 
                – naukę korzystania z zasobów informacji edukacyjno – zawodowej; 
          d) praca z rodzicami obejmuje wspomaganie ich w procesie podejmowania decyzji  
              edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci; 
      4) zapewnienie opieki i wsparcia uczniom zdolnym poprzez: 
          a) umoŜliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizacji indywidualnego programu  
              nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
          b) organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów; 
          c) organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów wiedzy i umiejętności; 
          d) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; 
          e) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych  
              i dodatkowych; 
      5) realizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu 
          Profilaktyki opracowanego przez Radę w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 
  
 

Rozdział 3 

Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje  

§ 8 

1.  Organami Zespołu Szkół są:  
      1) Dyrektor Zespołu Szkół;  
      2) Rada Pedagogiczna. 
 
2.  Rada Rodziców i  Samorząd Uczniowski ze względu na specyfikę Zespołu Szkół nie są  
     powoływane. 
 
3.  Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie moŜe być sprzeczny  
     z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem. 
 

 § 9 
 
Dyrektor szkoły kieruje bieŜącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.  
Jest bezpośrednim przełoŜonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 
Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
 

§ 10 
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Dyrektor Zespołu Szkół: 
1.  Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności: 
     1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz  
         jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku  
         zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 
     2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
     3) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niŜ dwa razy w ciągu roku ogólne   
         wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
     4) dopuszcza do uŜytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę; 
     5) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych  
         wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub  
         rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego  
         nauczania; 
     6) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie  
         z odrębnymi przepisami; 
     7) odracza obowiązek szkolny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
     8) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne  
         zgodnie z odrębnymi przepisami; 
     9) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka w oparciu  
         o odrębne przepisy; 
   10) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków,  
         w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych moŜna przyjąć osobę,    
         która ukończyła 16 lub 15 lat; 
   11) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie  
         ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub  
         odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,  
         uniemoŜliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku;    
         Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami); 
   12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; 
   13) stwarza warunki umoŜliwiające podtrzymywanie toŜsamości narodowej, etnicznej  
         i religijnej uczniów; 
   14) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 
   15) określa, w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, szczegółowe warunki realizacji projektu  
         edukacyjnego dla uczniów gimnazjum; 
   16) zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, w szczególnie uzasadnionych   
         przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemoŜliwiających jego udział w realizacji  
         projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych); 
   17) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć  
         dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
   18) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych na  
         zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 
   19) współdziała ze szkołami wyŜszymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie  
         organizacji praktyk studenckich. 
 
2.  Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
     1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
     2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego  
         oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych; 
     3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
     4) organizuje świetlicę szkolną; 
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     5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły; 
     6) dba o właściwe wyposaŜenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
     7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości  
         o estetykę i czystość; 
     8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
     9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania  
         Radzie Pedagogicznej; 
    10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi  
          odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
    11) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu  
          technicznego urządzeń na placu zabaw; 
    12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
    13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły  
          zgodnie z odrębnymi przepisami; 
    14) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
 
3.  Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
     1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
     2) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 
     3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres staŜu na stopień awansu zawodowego; 
     4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 
         i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 
     5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróŜnienia dla pracowników; 
     6) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 
     7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 
     8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
     9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
    10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi  
          przez organ prowadzący; 
    11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
    12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
    13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków  
          do opiniowania i zatwierdzania; 
    14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 
4.  Sprawuje opiekę nad uczniami: 
     1) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Zespołu; 
     2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju   
         psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 
 

§ 11 
 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 
 

§ 12 
 
Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora 
oświaty i organ prowadzący. 
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§ 13 
 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wydaje zgodę na działalność  
 w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie  
i rozszerzanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
 

§ 14 
 
Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa Ustawa o systemie oświaty i wydane  
na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
 

§ 15 
 
1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  
     w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą równieŜ brać udział, z głosem  
     doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady    
     Pedagogicznej, w tym zainteresowani lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy słuŜby  
     zdrowia oraz przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem  
     statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form  
     działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 
2.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
     w kaŜdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po   
     zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieŜących  
     potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór  
     pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co  
     najmniej 1/3 członków Rady. 
 
3.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania  
     spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste  
     uczniów lub ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych  pracowników szkoły. 
 

§ 16    
 
1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŜy: 
      1) zatwierdzanie planu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły; 
      2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
      3) podejmowanie uchwał w zakresie programowania procesu dydaktyczno –    
          wychowawczego; 
      4) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego  
          zestawu podręczników do dnia 15 czerwca kaŜdego roku szkolnego; 
      5) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji, eksperymentów pedagogicznych; 
      6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego; 
      7) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
      8) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki; 
      9) uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 
    10) uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół. 
 
2.  Realizacja funkcji opiniującej Rady Pedagogicznej obejmuje: 
      1) roczną organizację pracy szkoły, w tym arkusza organizacyjnego, tygodniowy plan  
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          zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
      2) projekt planu finansowego szkoły – propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy  
          dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów, nauczycieli; 
      3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień; 
      4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  
          w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  
          wychowawczych i opiekuńczych;  
      5) propozycje Dyrektora w sprawie kandydatów na funkcje kierownicze; 
      6) program nauczania przedmiotu opracowany przez nauczyciela, jeśli ma być on 
          włączony do szkolnego zestawu programów; 
      7) podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia, wolontariuszy oraz inne  
          organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza  
          i opiekuńcza. 
 
3.  Rada Pedagogiczna powołuje zespoły i komisje: 
       1) zespoły przedmiotowe; 
       2) zespoły wychowawcze;    
       3) zespoły zadaniowe; 
       4) zespół świetlicowy; 
       5) komisję ds. układania planu zajęć; 
       6) inne komisje doraźne. 
 
4.  Rada Pedagogiczna ustala w porozumieniu z Dyrektorem szczegółowe warunki realizacji  
     i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum. 
 
5.  Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Zespołu Szkół wynikające z nadzoru  
     pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół nie rzadziej niŜ dwa razy  
     do roku. 
 
6.  Rada Pedagogiczna moŜe występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  
     ze stanowiska Dyrektora, którego postępowanie budzi zastrzeŜenia członków Rady. 
 
7.  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 
 
8.  Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko  
     Dyrektora szkoły. 
 
9.  Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie  
     nauczyciela od oceny pracy. 
 
10. Rada Pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej  
     dla Nauczycieli. 
 

 

Rozdział 4 

Organizacja Zespołu Szkół  

    § 17 
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1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym,  
     określa arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany przez Dyrektora w sprawie  
     ramowych planów nauczania. 
 
2.  W arkuszu organizacji Zespołu podaje się liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk  
     kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów, liczbę godzin wychowawczych dla  
     zespołu pozalekcyjnego oraz liczbę godzin dla potrzeb biblioteki szkolnej. 
 
3.  Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia 
     do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku. 
 
4.  Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, akceptuje Dyrektor Szpitala i zatwierdza  
     Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 30 maja danego roku. 
 
 

§ 18 
 

1.  Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji,  
     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć  
     edukacyjnych: obowiązkowych i dodatkowych. 
 
2.  Dyrektor Zespołu w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich  
     rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych  
     dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  
 
3.  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złoŜony z uczniów,  
     którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich  
     przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 
 
4.  Kalendarz kaŜdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 
 

 § 19 
 
1.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niŜ  
     ostatniego dnia zajęć edukacyjnych trzeciego tygodnia stycznia niezaleŜnie od terminu   
     ferii zimowych. 
 
2.  Klasyfikację roczną przeprowadza się na koniec drugiego semestru roku szkolnego. 
 

 § 20 
 
Cele, zasady, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oceniania 
zachowania, klasyfikowania śródrocznego i rocznego, przeprowadzania egzaminów 
klasyfikacyjnych i promowania uczniów reguluje WSO – zał. nr 1 do Statutu. 
 

 § 21 
 
1.  Zespół Szkół jest placówką zbiorczą dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz   
     oddziału przedszkolnego „0” z chorobami internistycznymi, neurologicznymi,    
     laryngologicznymi, chirurgicznymi, okulistycznymi i innymi. 
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2.  Zespół Szkół jest placówką feryjną.  
 
3.  Zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele dydaktycy pięć dni w tygodniu uwzględniając  
     specyfikę pracy oddziałów. 
 
4.  Obsada kadrowa i przydział godzin dostosowany jest do liczebności uczniów i dzieci  
     w poszczególnych oddziałach.  
 
5.  Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres  
     kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  
     w przepisach prawa. 
 
6.  Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są  
     na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień  
     i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. 
 

§ 22 
 
1.  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzą nauczyciele wychowawcy świetlicy  
      przy łóŜku chorego dziecka lub w świetlicy. 
 
2.  Zespół wychowawczy pracuje cały rok kalendarzowy. Godzina wychowawcza trwa  
     60 minut. 
 
3.  Nauczyciele wychowawcy zespołu pozalekcyjnego realizują program według planów  
     miesięcznych.   
    
4.  Praca pedagogiczna zespołu wychowawczego w poszczególnych oddziałach organizowana  
     jest w czasie uzgodnionym z ordynatorem oddziału, w wymiarze 24 godzin tygodniowo  
     dla grupy wychowawczej.   
 

§ 23 
 

1.  Zespół Szkół organizuje zajęcia edukacyjne: 
     1) w 6 oddziałach szpitalnych: 
         a) alergologiczno – endokrynologiczny i pediatrii ogólnej;  
         b) rehabilitacyjnym; 
         c) neurologicznym; 
         d) laryngologicznym; 
         e) chirurgicznym; 
         f) obserwacyjno – izolacyjnym; 
     2) z uczniami w obrębie jednego poziomu klasowego; 
     3)  w zespole klasowym, w skład którego mogą wchodzić  uczniowie z następujących   
          poziomów klasowych:  
          a) zespół klas 1– 3 szkoły podstawowej, 
          b) zespół klas 4 – 6 szkoły podstawowej; 
          c) zespół klas I – III gimnazjum; 
     4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania. 
 
2.  Dyrektor Zespołu Szkół powierza kaŜdy oddział szpitalny opiece wychowawczej jednemu    
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     z nauczycieli, zwanemu wychowawcą oddziału. 
 
3.  Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych wydzielonych w oddziałach, w sali  
     komputerowej, w innych pomieszczeniach na terenie szpitala, szkoły, a w oddziale    
     chirurgicznym oraz obserwacyjno – izolacyjnym – przy łóŜkach chorych uczniów. 
 
4.  Zajęcia edukacyjne odbywają w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45  
     minut a przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niŜ 10 minut. 
 
5.  Zajęcia edukacyjne w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej prowadzi nauczyciel według   
     ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. 
 
6.  O udziale ucznia w zajęciach edukacyjnych i zespole wychowawczym decyduje Dyrektor  
     Zespołu za zgodą lekarza prowadzącego. 
 
7.  Uczniowie wypisywani ze szpitala zgłaszają się osobiście, przez rodzica lub lekarza, do  
     nauczyciela – wychowawcy lub Dyrektora Zespołu w celu odebrania zaświadczenia  
     stwierdzającego udział w zajęciach i zawierającego cząstkowe oceny z przedmiotów.  
 

§ 24 
 

1.  Uczniom organizuje się zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy o Ŝyciu seksualnym   
     człowieka, o zasadach  świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,  
     w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin kaŜdej klasie, w tym  
     po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 
 
2.  Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeŜeli jego  
     rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw  
     wobec udziału ucznia w zajęciach. 
 
3.  Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo  
     wyŜszej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
 

§ 25 
 
1.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  
     poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca  
     danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  
     z afazją, z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi lub z autyzmem w tym z zespołem  
     Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
 
2.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie  
     kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego      
     języka obcego moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
3.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii  
     lekarza zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie moŜe dotyczyć części   
     lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Zwolnienie nie dotyczy godzin   
     przeznaczonych na edukację zdrowotną prowadzonych w ramach lekcji wych. fizycznego. 
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4.  Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,  
     drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 
 

§ 26 
 
Szkoła umoŜliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego  
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 3, 
poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok 
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego 
toku nauki. 
 

§ 27 
 

1.  Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz  
     Księgi Uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.  Wychowawca oddziału prowadzi dla swojego oddziału dokumentację zawierającą: 
     1) plan pracy wychowawczej na I i II semestr ; 
     2) sprawozdania z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych semestrach; 
     3) decyzje rodziców (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki; 
     4) sprzeciw dotyczący uczestnictwa w zajęciach wychowania do Ŝycia w rodzinie; 
     5) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 
     6) opinie PPP oraz innych specjalistów dotyczące swoich uczniów; 
     7) indywidualne programy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
     8) dokumentację kontaktów indywidualnych z rodzicami; 
     9) potwierdzenia rodziców o przekazaniu informacji o przewidywanych ocenach  
         z poszczególnych przedmiotów na koniec kaŜdego semestru. 
 
3.  Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2  
     prowadzi kaŜdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 
 
4.  Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 
 

§ 28 
 
1.  W szkole funkcjonują: świetlice, biblioteka, sala audiowizualna, pracownia informatyczna,   
     plac zabaw, które słuŜą realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego,  
     opiekuńczego szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy   
     nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
 
2.  Szczegółowe zasady funkcjonowania w/w. pracowni i pomieszczeń określają oddzielne  
     regulaminy. 
 

§ 29 
 
1.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pełne  
     bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć. 
 
2.  Za nieobecnego nauczyciela organizowane są, w miarę moŜliwości, zastępstwa. 
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3.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, pracownik szkoły, który jest jego  
     świadkiem: 
     1) w miarę moŜliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy; 
     2) zapewnia opiekę poszkodowanemu; 
     3) zawiadamia pielęgniarkę, lekarza, Dyrektora szkoły. 
 
4.  O wypadku śmiertelnym, cięŜkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator, kurator  
     oświaty, organ prowadzący, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor  
     sanitarny. 
 
5.  W Zespole Szkół obowiązują Procedury postępowania nauczycieli w przypadku    
     zagroŜenia dzieci i młodzieŜy przestępczością i demoralizacją stanowiące załącznik 
     nr 3 do Statutu. 
 
6.  Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 
     1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć  
         obowiązkowych i dodatkowych; 
     2) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia; 
     3) reagowanie na wszelkie dostrzeŜone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące  
         zagroŜenie bezpieczeństwa uczniów; 
     4) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeŜonych zdarzeniach,  
         noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia  
         uczniów; 
    5) ewakuowanie uczniów z zagroŜonych miejsc zgodnie z planem ewakuacji, jeŜeli stan  
        zagroŜenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 
 
7.  Zasady bezpieczeństwa uwzględnione są w regulaminie ucznia zaprojektowanym przez  
     zespół wychowawczy zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły, stanowiącym załącznik nr 4  
     do Statutu. 
 

§ 30 
 
W szkole mogą działać zespoły nauczycielskie:  
1.  Zespoły przedmiotowe (tworzą nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów,  
     którzy wybierają przewodniczącego na bieŜący rok szkolny): 
     1) edukacji wczesnoszkolnej; 
     2) humanistyczny; 
     3) matematyczno – przyrodniczy; 
     4) świetlicowy. 
 
2.  Zespół wychowawczy (tworzą wychowawcy oddziałów oraz pedagog, którzy wybierają   
     spośród siebie przewodniczącego). 
 
3.  Zespoły problemowe (powoływane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora szkoły  
     działające pod kierunkiem przewodniczącego wybranego przez zespół lub wskazanego  
     przez Dyrektora szkoły. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela     
     członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań. 
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Rozdział 5 

Uczniowie  

    § 31 
 
1.  Uczeń ma prawo do: 
     1) Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 
     2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  
         umysłowej; 
     3) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi; 
     4) zapoznania się z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów oraz sposobami   
         kontroli postępów w nauce; 
     5) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, w czasie przerw świątecznych i ferii;  
         na przerwy świąteczne i ferie oraz z piątku na poniedziałek nie zadaje się prac  
         domowych; 
     6) poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, rodzinnych i koleŜeńskich  
         oraz swej własności osobistej; 
     7) swobodnego wyraŜania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli    
          nie narusza tym dobra innych osób; 
     8) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestniczenie w dodatkowych  
         zajęciach edukacyjnych i korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków  
         dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;   
     9) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi   
         formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
    10) korzystania z opieki i pomocy pedagoga szkolnego; 
    11) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie prac klasowych  
          z poszczególnych przedmiotów; 
    12) pisania najwyŜej dwóch prac klasowych w tygodniu, nie więcej niŜ jednej w ciągu dnia  
          (nie dotyczy to kartkówek sprawdzających wiedzę ucznia z 1 – 2 lekcji ostatnio  
          omówionych). Jeśli zapowiedziana praca klasowa nie odbyła się z przyczyn  
          niezaleŜnych od nauczyciela, to uczniowie piszą ją na najbliŜszej lekcji danego  
          przedmiotu bez względu na ilość prac klasowych w danym tygodniu; 
    13) pomocy w przypadku trudności w nauce i powtórnego sprawdzenia swej wiedzy  
          i umiejętności, we wspólnie z nauczycielem uzgodnionym terminie, gdy uczeń nie radzi  
          sobie z opanowaniem materiału; 
    14) w sytuacjach konfliktowych do bycia wysłuchanym przez wychowawcę oddziału,  
          a w przypadku kiedy nie rozwiązuje to problemu, przez Dyrektora szkoły; 
    15) realizacji indywidualnego toku lub programu nauki po spełnieniu wymagań   
          określonych w odrębnych przepisach. 
 
2.  W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mają  
     prawo do: 
      1) złoŜenia skargi do wychowawcy oddziału lub pedagoga; 
      2) złoŜenia pisemnej skargi, podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów),  
          do  Dyrektora szkoły, jeŜeli działania podjęte przez wychowawcę lub pedagoga  
          okazały się ich zdaniem nieskuteczne;                                                                                                           
      3) Dyrektor rozpatruje skargę i w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia informuje pisemnie  
          o podjętych działaniach. 
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  § 32 
 
Uczeń ma obowiązek: 
    1) godnego reprezentowania szkoły swoją postawą; 
    2) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne; 
    3) naleŜytego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w nich, a takŜe  
        niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 
    4) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
    5) zwracania się z naleŜytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz  
       do pozostałych uczniów; 
    6) przeciwstawiania się przemocy, brutalności, wulgaryzmom, stawania w obronie  
        słabszego i krzywdzonego; 
    7) szanowania mienia, przekonań i poglądów innych osób; uczeń jest zobowiązany     
        do naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy; 
    8) szanowania mienia szkoły i dbania o jej estetyczny wygląd; 
    9) ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu,  
        uŜywania narkotyków i innych środków odurzających; 
  10) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów zagraŜających  
        bezpieczeństwu; 
  11) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych  
        urządzeń elektronicznych podczas lekcji; 
        a) zabrania się korzystania w czasie lekcji z w/wym. urządzeń; 
        b) zabrania się nagrywania, filmowania, fotografowania uczniów i pracowników szkoły  
            bez ich zgody; 
        c) zabrania się umieszczania w Internecie filmów i zdjęć uczniów i pracowników szkoły; 
        d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, odtwarzacze i inne  
            urządzenia przynoszone do szkoły; 
  12) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły; 
  13) respektowanie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (regulaminu ucznia,  
        regulaminu pracowni informatycznej, biblioteki, świetlicy, placu zabaw). 
 

§ 33 
 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie 
na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 34 
 

1.  Uczeń moŜe zostać nagrodzony za: 
     1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 
     2) wzorową  postawę; 
     3) wybitne osiągnięcia; 
     4) dzielność i odwagę. 
 
2.  Szczególnie wyróŜniający się uczeń moŜe otrzymać następujące nagrody i wyróŜnienia: 
     1) pochwała udzielona przez nauczyciela, wychowawcę; 
     2) pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły; 
     3) dyplom uznania za szczególne osiągnięcia; 
     4) list pochwalny, gratulacyjny do rodziców; 
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     5) umieszczenie informacji o sukcesie ucznia na stronie internetowej szkoły, wywieszenie  
         dyplomu na terenie szkoły, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych); 
     6) nagrody ksiąŜkowe lub rzeczowe (sponsorowane).  
 

§ 35 
 
1.  Za lekcewaŜenie nauki, obowiązków, nieprzestrzeganie regulaminu uczeń moŜe otrzymać  
     następujące kary: 
     1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy oddziału ustne lub pisemne – wpis dotyczący  
         przewinienia do dzienniczka ucznia lub zeszytu; 
     2) upomnienie Dyrektora szkoły ustne lub pisemne; 
     3) naganę – udzieloną przez Dyrektora szkoły; 
     4) wykonanie dodatkowych prac na rzecz oddziału lub szkoły. 
      
2 .  Kara moŜe być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 
 
3.  Kara nie moŜe naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
 
4.  O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca  
     powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 
 
5.  Rodzice mają prawo odwołać się od zastosowanej kary do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni  
     w formie pisemnej. 
     1) Dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność udzielonej kary. 
     2) W skład komisji wchodzą: 
          a) pedagog; 
          b) wychowawca oddziału; 
          c) inny nauczyciel uczący ucznia; 
          d) inne osoby wyznaczone przez Dyrektora. 
 
6.  Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. 
 
7.  W przypadku zasadności odwołania kara zostaje anulowana. 
 
 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

§ 36 
 

1.  W Zespole zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli – wychowawców oraz pracowników  
     administracji i obsługi. 
 
2.  Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników,  
     o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
 

§ 37 
 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada  
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     za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 
2.  Do obowiązków nauczycieli naleŜy w szczególności: 
     1) dbałość o Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych  
         przez szkołę; 
     2) realizowanie programu nauczania swojego przedmiotu z obowiązującego ucznia  
         programu nauczania szkoły macierzystej, 
     3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in.: wykorzystywanie najnowszej  
         wiedzy merytorycznej i metodycznej, wybór optymalnych form organizacyjnych  
         i metod pracy, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach, formułowania  
         własnych opinii, sądów; 
     4) kształcenie i wychowywanie młodzieŜy w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu  
         Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku  
         dla kaŜdego człowieka; 
     5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej; 
     6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
          merytorycznej, poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym; 
     7) udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 
     8) rozpoznawanie moŜliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb   
          rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  
          ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie  
          predyspozycji i uzdolnień ucznia; 
     9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych  
          potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 
    10) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowaniem godności  
          osobistej ucznia; 
    11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności  
          uczniów, informowanie rodziców o zagroŜeniu oceną niedostateczną według formy   
          ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 
    12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
    13) udzielanie pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 
          rozpoznawanie moŜliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą i innymi  
          nauczycielami specjalistami; 
    14) informowanie na bieŜąco wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora szkoły o zdarzeniach  
          noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia  
          uczniów oraz o przejawach demoralizacji dzieci i młodzieŜy, zgodnie z „Procedurami  
          postępowania nauczycieli i metodami współpracy szkół z policją, w sytuacjach  
          zagroŜenia dzieci i młodzieŜy przestępczością i demoralizacją” stanowiącymi załącznik     
          nr 3 do Statutu; 
    15) reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania,   
          dyscypliny szkolnej, agresję, i in.; 
    16) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
    17) aktywny udział w Ŝyciu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach   
          organizowanych przez szkołę; 
    18) przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z Regulaminem Pracy; 
    19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, terminowe dokonywanie  
          prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a takŜe  
          potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 
    20) przestrzeganie tajemnicy słuŜbowej; 
    21) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole  
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          podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
 
3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany 
      jest realizować: 
      1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  
          z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami  
          dla danego stanowiska; 
      2) zajęcia w ramach jednostki lekcyjnej w systemie pracy w zespołach klasowych  
          uwzględniając: 
          a) wykorzystanie pomocy naukowych, łatwych do przenoszenia; 
          b) zapewnienie wszystkim uczniom pracy równocześnie i dostosowanie jej  
              do moŜliwości wysiłkowych pacjentów; 
          c) racjonalne wykorzystanie czasu pracy;  
          d) sposób rozwiązywania problemów uczniów znacznie opóźnionych w realizacji  
              materiału programowego, indywidualizując proces nauczania; 
          e) swoją postawę i sposób wypowiadania się (łagodny, nie zdradzający  
             zniecierpliwienia itp.). 
      3) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym  
          uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb  
          i zainteresowań uczniów; 
      4) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły w tym zajęcia  
          opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym,  
          Ŝe w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, jest obowiązany  
          prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych  
          w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora szkoły, w wymiarze 2 godzin  
          w tygodniu; 
      5) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  
          i doskonaleniem zawodowym. 
 
4.  Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych,  
     odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć, działania wymienione  
     w ust. 1 i 2. 
 
5.  Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  
     w ust. 3 pkt 3 w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 
 
6.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 
     1) nauczyciel jest odpowiedzialny za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  
        nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 
     2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać przepisów bhp i p/poŜ.,  
         a takŜe odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 
     3) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom  
         biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane  
         po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt; 
     4) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  
         z zagroŜonych miejsc osób powierzonych jego opiece, jeŜeli stan zagroŜenia powstanie  
         lub ujawni się w czasie zajęć; 
     5) nauczyciel nie moŜe rozpocząć zajęć, jeŜeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  
         w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposaŜenia stwarza  
         zagroŜenie dla bezpieczeństwa; 
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     6) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  
         i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw  
         międzylekcyjnych; 
     7) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć: 
          a) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagraŜają  
              bezpieczeństwu uczniów; 
          b) nie moŜe pozostawić uczniów bez opieki. 
 

§ 38 
 
1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
 
2.  Do zadań wychowawcy oddziału naleŜy w szczególności: 
      1) tworzenie i realizacja oddziałowego programu wychowawczego w oparciu o program  
          wychowawczy szkoły; 
     2) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą kaŜdego ze swoich uczniów; 
     3) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,  
         udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;    
     4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi  
         i koordynowanie działań wychowawczych; 
     5) współpraca z pedagogiem, pedagogiem terapeutą, personelem medycznym; 
     6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków; 
     7) otaczanie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
     8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oraz przedkładanie  
         sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach Rady; 
     9) zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności słuŜącej wzbogacaniu ich  
         osobowości, rozwijaniu zainteresowań, udziału w Ŝyciu szkoły, w kołach zainteresowań,  
         w konkursach itp. 
     
3.  Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni  
     psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji  
     oświatowych i naukowych. 
 
4.  Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków zgodnie z § 20   
     Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
 
5.  Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych  
     dotyczących oddziału: 
     1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dokumentację wychowawcy zgodnie  
         z § 27 ust. 2; 
     2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału; 
     3) wypisuje świadectwa szkolne; 
     4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z poleceniami  
         Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 
 
6.  Wychowawca oddziału jest zobowiązany zapoznać uczniów: 
     1) z zasadami bhp; 
     2) ze Statutem, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Ucznia,   
         propozycjami ocen zachowania semestralnych i końcowych; 
     3) z bieŜącymi zmianami planu lekcji (zastępstwa, zwolnienia). 
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7.  Wychowawca oddziału jest zobowiązany zapoznać rodziców: 
      1) ze Statutem, WSO, Regulaminem Ucznia, propozycjami ocen zachowania 
          i z poszczególnych przedmiotów – semestralnymi i końcowymi; 
     2) ze Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki    
         oddziałowym programem wychowawczym, organizacją roku szkolnego; 
     3) organizacją pracy szkoły (m. in. świetlicy, placu zabaw) oraz bieŜącymi zarządzeniami  
          Dyrektora szkoły. 

 
§ 39 

 
1.  Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy prowadzą ścisłą współpracę z personelem  
     lekarsko – pielęgniarskim w oddziałach w celu: 
     1) poznania aktualnego stanu zdrowia i moŜliwości psychofizycznych uczniów; 
     2) ustalenia form i metod pracy gwarantujących jak najlepsze wyniki i poprawę stanu  
         zdrowia ucznia; 
     3) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
     4) pomocy uczniom w nawiązywaniu relacji interpersonalnych w oddziale. 
 
2.  Dyrektor Zespołu uczestniczy w niektórych zebraniach pracowników słuŜby zdrowia. 
 
3.  Pracownicy SłuŜby Zdrowia uczestniczą w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej  
     na zaproszenie przewodniczącego Rady. 
 
4.  Pomoc personelu medycznego średniego w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
     obejmuje: 
      a) przygotowanie uczniów do udziału w zajęciach; 
      b) zapewnienie indywidualnej opieki uczniom nie mogącym brać udziału  
          w zorganizowanych zajęciach; 
      c) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych z okazji świąt, rocznic, wspólne   
          organizowanie Ŝycia grupy wychowawczej, okazjonalnych uroczystości; 
      d) opiekę podczas spacerów na świeŜym powietrzu. 

 
§ 40 

 
1.  Do zadań pedagoga, pedagoga terapeuty naleŜy w szczególności: 
     1) w zakresie zadań ogólno – wychowawczych: 
          a) diagnozowanie okresowej sytuacji wychowawczej w szkole; 
          b) udzielanie rodzicom porad wychowawczych; 
          c) stała współpraca z wychowawcami oddziałów i świetlicy; 
          d) współpraca z osobami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną  
              pomocą i opieką nad dzieckiem z problemami; 
          e) współudział w tworzeniu i ewaluowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego i  
              Szkolnego Programu Profilaktyki; 
          f) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 
     2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 
         a) rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki uczniów sprawiających problemy 
             wychowawczo – dydaktyczne; 
         b) wspieranie oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców m.in. poprzez  
             współpracę z PPP; 
         c) kontrola realizacji obowiązku szkolnego; 
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         d) organizowanie wczesnej pomocy profilaktycznej i specjalistycznej dzieciom  
             zagroŜonym niedostosowaniem społecznym; 
         e) dokonywanie diagnozy zagroŜeń występujących na terenie szkoły; 
         f) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów; 
     3) w zakresie otoczenia szczególną opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów  
         sprawiających problemy dydaktyczno – wychowawcze: 
         a) opracowywanie we współpracy z wychowawcą indywidualnych programów   
             pracy z uczniem z orzeczeniem PPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
         b) czuwanie nad przestrzeganiem zaleceń PPP w stosunku do uczniów z orzeczeniami; 
         c) edukacja psychologiczno – pedagogiczna nauczycieli i rodziców; 
     4) organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 
     5) prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej; 
     6) inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły. 
 

§ 41 
 
Do zadań wychowawcy świetlicy naleŜy: 
      1) zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji zadań opiekuńczo –                 
          wychowawczych w świetlicy; 
      2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć; 
      3) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów  
          oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej; 
      4) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno  
          w pomieszczeniach, jak i na placu zabaw; 
      5) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez  
          organizację stosownych zajęć w tym zakresie; 
      6) rozwijanie samodzielności, aktywności, kreatywności uczniów; 
      7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, personelem medycznym; 
      8) stwarzanie uczniom sytuacji do zaspokojenia potrzeby kontaktów z kolegami; 
      9) realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego świetlicy; 
    10) prowadzenie dokumentacji wychowawczej świetlicy; 
    11) przygotowywanie imprez okolicznościowych; 
    12) współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne; 
    13) realizowanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. 
 

§ 42 
 
1.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza naleŜy: 
     1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
         a) udostępnianie zbiorów biblioteki; 
         b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej  
             zbiory; 
         c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zaleŜności od indywidualnych   
             zainteresowań i potrzeb; 
         d) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej; 
         e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 
            oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno   
             – wychowawczych szkoły, takŜe w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów  
             i przygotowaniu ich do samokształcenia; 
         f) włączanie się w realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów  
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            oraz realizację projektu edukacyjnego w gimnazjum; 
     2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 
         a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposaŜenie i estetykę biblioteki; 
         b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,  
             przeprowadzanie ich selekcji; 
         c) prowadzenie ewidencji zbiorów; 
         d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne zbiorów; 
         e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej; 
         f) planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz  
            terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 
         g) składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki; 
         h) doskonalenie własnego warsztatu pracy. 
 

§ 43 
 
1.  Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania   
     placówki, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 
     Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Zespołu. 
 
2.  Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do reagowania na wszystkie przejawy  
     naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na   
     przemoc fizyczną, agresję, uŜywanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, gestów. 
 
 

Rozdział 7 

Rodzice (opiekunowie prawni) 

§ 44 
 
Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wynikających  
z ustawowego obowiązku szkolnego naleŜy: 
      1) zapewnienie dziecku podręczników, przyborów szkolnych, obuwia na zmianę; 
      2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
      3) zapewnienie dziecku warunków umoŜliwiających przygotowanie się do zajęć   
          szkolnych; 
      4) współpraca ze szkołą, wspieranie procesu nauczania i wychowania; 
      5) udzielanie w miarę swoich moŜliwości pomocy szkole. 
 

 § 45 
 
1.  Niespełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie 
     przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
2.  Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust.1 naleŜy rozumieć nieobecność  
     w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 
 

 § 46 
 
1.  Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania   



25 

 

     uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice   
     mają prawo do: 
     1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami; 
     2) porad pedagoga, pedagoga terapeuty; 
     3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi Ŝycie szkoły; 
     4) wyraŜania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli; 
     5) przekazywania swoich uwag, sugestii, wniosków do Dyrekcji szkoły. 
 
2.  Formy współpracy szkoły z rodzicami: 
     1) współpraca Dyrektora szkoły z rodzicami: 
     2) współpraca nauczycieli, nauczycieli wychowawców z rodzicami: 
         a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 
         b) zapoznawanie rodziców z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej;  
         c) wspólne rozwiązywanie występujących problemów; 
         d) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych; 
         e) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów, i regulaminem ucznia; 
         f) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej; 
         g) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji  
             z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć  
             edukacyjnych oraz o obniŜonej ocenie zachowania według warunków określonych  
             w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
 

 
Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 47 
 
Zespół Szkół jest jednostką budŜetową, finansowaną przez Samorząd Starostwa Powiatowego 
w OŜarowie Mazowieckim powiat Warszawski Zachodni. 
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 48 
 
1.  Zespół Szkół uŜywa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2.  Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 49 
 
1.  Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 
     1) organów szkoły; 
     2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku  
         zmiany przepisów. 
 
2.  Tryb wprowadzania zmian w Statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 
3.  O zmianach w Statucie Dyrektor szkoły powiadamia organa szkoły, organ prowadzący  
     i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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§ 50 
 
1.  Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 18 listopada 2010 r. na mocy uchwały Rady  
     Pedagogicznej nr 1/10/11. 
 
2.  Traci moc statut z dnia 16 lutego 2010 r.  
 
3.  Statut powszechnie dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dyrektor Zespołu Szkół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania 
2. Regulamin Rady Pedagogicznej 
3. Regulamin ucznia 

 


