pTATrT
wespołu pzkół w drabkowie
oozdział N
PlapTAtA PoAtkA
§ NK
NK

aokument powstał w oparciu o następujące aktó prawneW
NF rstawa z dnia T września N99NrK o sóstemie oświató EazK rK z OMM4rK kr ORSI
pozK ORTO z późnK zmKF;
OF rstawa z dnia OS stócznia N9UOrK harta kauczóciela EazK rK z OMMSrK kr 9TI
pozK ST4I z późnK zmKF;
PF oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej z dnia ON maja OMMNrK w sprawie
ramowóch

statutów

publicznego

przedszkola

oraz

publicznóch

szkół

EazK rK z OMMNrK kr SNI pozK SO4 z późnK zmKF;
4F oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej i pportu z dnia OM lutego OMM4 roku
w sprawie warunków i tróbu przójmowania uczniów do szkół publicznóch oraz
przechodzenia z jednóch tópów szkół do innóch EazK rK z OMM4rK kr OSI pozK OPO
z późnK zmKF;
RF oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej z dnia PM kwietnia OMMT roku
w sprawie warunków i sposobu ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów
i słuchaczó oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznóch EazK rK z OMMTrK kr UPI pozK RSO z późnK zmKF;
SF oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej i pportu z dnia NU kwietnia OMMOrK
w sprawie organizacji roku szkolnego EazK rK z OMMOrK kr 4SI pozK 4PO z późnK zmKF;
TF oozporządzenie jinistra bdukacji karodowej i pportu z dnia PN grudnia OMMO
w sprawie bezpieczeństwa i higienó w publicznóch i niepublicznóch szkołach
i placówkach EazK rK z OMMPrK kr SI pozK S9 z późnK zmKFK
oozdział O
Postanowienia ogólne
§ OK
NK

wespół pzkół w drabkowie – zwanó dalej „wespołem” – obejmuje szkołóW

NF pzkołę modstawową imK ptanisława ptaszica w drabkowieI drabkowo STAI UTJUOM
howal wraz z organizacójnie podporządkowaną pzkołą cilialną w tięsławicachI
tięsławice NTI UTJUOM howalI
OF dimnazjum mubliczne w drabkowieI drabkowo RNI UTJUOM howal
OK

kazwa wespołu brzmiW
wespół pzkół w drabkowie
drabkowo RN
UTJUOM howal

PK

lrganem prowadzącóm wespół jest dmina howalK

4K

kadzór pedagogicznó nad wespołem sprawuje hujawsko – momorskie huratorium
OświatóK

RK

rstalona nazwa wespołu jest użówana przez wespół w pełnóm brzemieniuK ka
pieczątkach i stemplach może bóć użówanó czótelnó skrót nazwóW „wespół pzkół
w drabkowie”K

SK

kazwa szkołó podstawowej wchodzącej w skład wespołu składa się z nazwó wespołu
i nazwó tej szkołóK pzkoła podstawowa wchodząca w skład wespołu nosi pełną nazwę
w brzemieniuW
wespół pzkół w drabkowie
pzkoła modstawowa imK ptanisława ptaszica w drabkowie
drabkowo STA
UTJUOM howal
oraz nazwa filii w tięsławicachW
wespół pzkół w drabkowie
pzkoła modstawowa imK ptanisława ptaszica w drabkowie
pzkoła cilialna w tięsławicach
tięsławice NT
UTJUOM howal

TK

kazwa gimnazjum wchodzącego w skład wespołu składa się z nazwó wespołu i nazwó
tego dimnazjumK dimnazjum wchodzące w skład wespołu nosi pełną nazwę
w brzemieniuW
wespół pzkół w drabkowie
dimnazjum mubliczne w drabkowie
drabkowo RN
UTJUOM howal

§ PK
NK

flekroć w statucie jest mowa bez bliższego określeniaW
NF o zespole – należó przez to rozumieć wespół pzkół w drabkowieI
OF o radzie pedagogicznej – należó przez to rozumieć połączone radó pedagogiczne
szkół wchodzącóch w skład wespołuI
PF o radzie rodziców – należó przez to rozumieć połączone radó rodziców szkół
wchodzącóch w skład wespołuK
§ 4K

NK

pzkołó wchodzące w skład wespołu zachowują własne statutó w zakresie określającóm
mKinK ich cele i zadaniaI organó szkołó oraz ich kompetencjeI zasadó rekrutacji uczniów
oraz ich prawa i obowiązkiI zasadó klasófikacji oraz wewnątrzszkolnó sóstem
ocenianiaK

OK

wespół pzkół jest jednostką budżetowąK

PK

piedzibą wespołu jest budónek dimnazjum mublicznego w drabkowieK

4K

Bazę dódaktóczno – wóchowawczo – opiekuńczą stanowi baza pzkołó modstawowej
i gimnazjum EbudónkiI gruntóI obiektó sportoweI sprzętI pomoce dódaktóczneFK

RK

Cókl kształcenia w szkole podstawowej trwa S latK t ostatnim roku nauki
przeprowadza się sprawdzianK

SK

Cókl kształcenia w gimnazjum trwa P lataK t ostatnim roku nauki przeprowadza się
egzaminK

TK

tszóstkie pomieszczenia dódaktóczne i socjalne szkołó służą do realizacji zadań
statutowóchK

oozdział P
Cbib I wAaAkIA wbpPlŁr pwKÓŁ
§ RK
NK

pzkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie
o sóstemie oświató oraz przepisach wókonawczóch wódanóch na jej podstawieI
koncentrując

się

na

sprawowaniu

funkcji

wóchowawczóchI

edukacójnóch

i opiekuńczóchK
OK

pzkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniówI uwzględniając ich
indówidualne zainteresowania i potrzebóI a także ich możliwości psóchofizóczneK

§ SK
NK

t zakresie sprawowania funkcji wóchowawczej szkołó wchodzące w skład wespołu w
szczególnościW
NF kształtują środowisko wóchowawcze sprzójające realizacji celów i zasad
określonóch w ustawie i przepisach do niej wókonawczóchI w szczególności w
ptatucieI stosowanie do warunków wespołu i wieku uczniów poprzezW
- sóstematóczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
- realizowanie „mrogramu tóchowawczego wespołu”;
OF upowszechniają zasadó tolerancjiI wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
PF kształtują postawó patriotóczne Etakże w wómiarze lokalnómF;
4F umożliwiają uczniom podtrzómanie tożsamości narodowejI etnicznejI jęzókowej i
religijnej

poprzez

udział

w

konkursach

przedmiotowóchI

sportowóchI

artóstócznóchI organizowanóch uroczóstościach szkolnóchI pracach samorządu
klasowego oraz samorządów uczniowskich obu szkół;
RF szanują indówidualność uczniów i ich prawo do własnej ocenó rzeczówistości;
SF budzą szacunek do pracó poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz wespołu
pzkół i społeczności lokalnej;
TF wdrażają do dóscóplinó i punktualnościK
OK

wespół wópracowuje i realizuje „mrogram wóchowawczó” i „mrogram profilaktóki”
uchwalone przez oadę oodziców w porozumieniu z oadą medagogicznąK
§ TK

NK

t zakresie sprawowania funkcji edukacójnej wespół w szczególnościW
NF umożliwia zdobócie wiedzó i umiejętności niezbędnóch do uzóskania świadectwa
ukończenia szkół wchodzącóch w skład wespołu oraz dokonania świadomego
wóboru dalszego kształcenia;
OF dba o pełnó rozwój osobowości uczniówI wóchowując ich w duchu tolerancjiI
poczucia pięknaI prawdó i zasad moralnóch;
PF działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół
zainteresowańI imprez sportowóchI olimpiad i konkursów przedmiotowóch;
4F zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającóm trudności z opanowaniem treści
programowóchK

OK

wespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowóch planów nauczania dla
szkołó podstawowej i gimnazjumK

PK

wespół zatrudnia nauczócieli posiadającóch kwalifikacje wómagane w odrębnóch
przepisachK
§ UK

NK

pzkołó wchodzące w skład wespołu sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich
potrzeb oraz posiadanóch możliwości poprzezW
NF umożliwienie spożówania posiłków;
OF prowadzenie zajęć dódaktócznoJwórównawczóch;
PF prowadzenie zajęć specjalistócznóch i gimnastóki korekcójnejK

OK

tókonówanie zadań opiekuńczóch polega w szczególności naW
NF ścisłóm

respektowaniu

obowiązującóch

w

szkołach

ogólnóch

przepisów

bezpieczeństwa i higienó pracó;
OF sprawowaniu w formach indówidualnóch opieki na niektórómiI potrzebującómi
takiej opieki uczniami przez kierowanie na badania psóchologicznoJpedagogiczne
oraz respektowanie i realizowanie zaleceń poradniK
PK

t klasach nadzór podczas zajęć lekcójnóch sprawuje nauczóciel danego przedmiotuI
natomiast w czasie przerw – nauczóciel pełniącó dóżurK

4K

t czasie zajęć obowiązkowóch pozalekcójnóch i nadobowiązkowóch organizowanóch
przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczóciel prowadzącó te zajęcia lub osoba
upoważnionaK

RK

aóżuró nauczócielskie w trakcie przerw międzólekcójnóch oraz przed przówozem
uczniów do szkół i rozwozem ich do domów pełnione są w oparciu o regulamin i planó
dóżurówK

SK

t wespole nauczanie odbówa się w jęzóku polskimI zgodnie z ramowóm planem
nauczania oraz podstawą programowąK
§ 9K

NK

modstawą działalności wespołu sąW
NF podstawó programowe kształcenia ogólnego;
OF szkolnó zestaw programów nauczania i podręczników szkolnóch;
PF zatwierdzone programó autorskie i innowacje pedagogiczne;
4F program wóchowawczó;
RF program profilaktóki;
SF ramowe i szkolne planó nauczania;
TF obowiązujące zasadó klasófikowania i promowania uczniów;
UF zasadó wewnątrzszkolnego sóstemu oceniania;

9F arkusz organizacójnó wespołu na danó rok szkolnó zatwierdzonó przez organ
prowadzącó szkołęK
§ N0K
NK

aórektor wespołu powierza każdó oddział jednemu z nauczócieli uczącóch w tóm
oddzialeI zwanemu dalej „wóchowawcą”K

OK

tóchowawstwo klasó może pełnić nauczóciel z odpowiednimi kwalifikacjami
pedagogicznómiK

PK

ala zapewnienia ciągłości pracó wóchowawczej i jej skuteczności wóchowawca
powinien prowadzić swój oddział przez całó etap edukacójnó w szkoleK

4K

kauczóciel

może

pełnić

funkcję

wóchowawcó

jednego

oddziałuK

arugie

wóchowawstwo można przóznać nauczócielowi za jego zgodąK
RK

kauczóciel wóchowawca przógotowuje plan pracó wóchowawcó klasowego na
podstawie szkolnego programu wóchowawczego szkołó oraz szkolnego programu
profilaktóki i realizuje go po zaopiniowaniu przez radę oddziałową Eprzedstawiciele
rodziców danego oddziałuFK

oozdział 4
lodAkY pwKlŁY
§ NNK
NK

lrganami wespołu sąW
NF dórektor szkołó;
OF oada medagogiczna wespołu pzkół w drabkowie;
PF oada oodziców wespołu pzkół w drabkowie;
4F pamorząd rczniowski pzkołó modstawowej imK ptanisława ptaszica w drabkowie;
RF pamorząd rczniowski dimnazjum mublicznego w drabkowieK
§ NOK

NK

aziałalnością wespołu kieruje dórektorK

OK

ao kompetencji dórektora wespołu należóW
NF kierowanie działalnością wespołu i reprezentowanie jej na zewnątrz;
OF sprawowanie nadzoru pedagogicznego w wespole;
PF sprawowanie opieki nad uczniami wespołu oraz tworzenie warunków harmonijnego
rozwoju psóchofizócznego poprzez aktówne działania prozdrowotne;
4F realizowanie uchwał radó pedagogicznej podjętóch w ramach jej kompetencji
stanowiącóch;

RF dósponowanie środkami określonómi w planie finansowóm wespołu i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wókorzóstanieI a także organizowanie
administracójnejI finansowej i gospodarczej obsługi wespołu;
SF wókonanie

zadań

związanóch

z

zapewnieniem

bezpieczeństwa

uczniom

i nauczócielom w czasie zajęć organizowanóch przez szkołę;
TF wókonówanie innóch zadań wónikającóch z przepisów szczególnóch;
UF współdziałanie ze szkołami wóższómi oraz zakładami kształcenia nauczócieli
w organizacji praktók pedagogicznóch;
9F odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminuI
o któróch mowa w § 4 ustK N i O;
NMF tworzenie warunków do działania w szkoleW wolontariuszóI stowarzószeń i innóch
organizacjiI w szczególności organizacji harcerskichI któróch celem statutowóm jest
działalność wóchowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności
dódaktócznejI wóchowawczej i opiekuńczej szkołóK
PK

aórektor jest kierownikiem zakładu pracó dla zatrudnionóch w wespole nauczócieli
i pracowników nie będącóch nauczócielamiK aórektor wespołu w szczególności
decóduje w sprawachW
NF zatrudniania i zwalniania nauczócieli oraz innóch pracowników wespołu;
OF przóznawania nagród oraz wómierzania kar porządkowóch nauczócielom i innóm
pracownikom wespołu;
PF wóstępowania z wnioskamiI po zasięgnięciu opinii radó pedagogicznejI w sprawach
odznaczeńI nagród i innóch wóróżnień dla nauczócieli oraz pozostałóch
pracowników wespołuK

4K

aórektor wespołu ma prawoW
NF wódawania poleceń służbowóch wszóstkim pracownikom wespołu;
OF przójmowania uczniów do szkołó podstawowej i gimnazjum wchodzącóch w skład
wespołu;
PF ocenó pracó nauczócieli i innóch pracowników wespołu;
4F udzielania pomocó metodócznej i merótorócznej w sprawach wóchowawczóch;
RF decódowanie o wewnętrznej organizacji pracó wespołu i jego funkcjonowania
bieżącego;
SF podpisówania dokumentów i korespondencji;
TF wódawania zarządzeń w sprawach warunków pracó uczniówI nauczócieliI
pracowników administracji oraz dotóczącóch ich bezpieczeństwaK

RK

aórektor w wókonówaniu swoich zadań współpracuje ze wszóstkimi organami szkołó
oraz społecznością lokalnąK
§ NPK

NK t przópadkach określonóch w ustawie o sóstemie oświató w wespole tworzó się
stanowisko wicedórektora szkołóK
OK aórektor wespołu ustala zakres obowiązkówI czónnościI odpowiedzialności i uprawnień
wicedórektora zgodnie z obowiązującómi przepisamiK
PK t przópadku nieobecności dórektora jego obowiązki pełni wicedórektor szkołóK
4K aórektor wespołuI za zgodą organu prowadzącegoI może tworzóć dodatkowe stanowiska
wicedórektorów lub inne stanowiska kierowniczeK
RK aórektor wespołu powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedórektora lub innego
stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz radó
pedagogicznejK
§ N4K
NK

oada pedagogiczna jest kolegialnóm organemI realizującóm statutowe zadania
dotóczące kształceniaI wóchowania i opiekiK

OK

mrzewodniczącóm radó pedagogicznej jest dórektor wespołuI któró prowadzi
i przógotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialnó za zawiadomienie jej członków
o terminie posiedzenia i porządku zebraniaI zgodnie z regulaminem radóK

PK

aórektor wespołu przedstawia radzie pedagogicznejI nie rzadziej niż dwa razó w roku
szkolnómI ogólne wnioski wónikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkołóK

4K

oadę pedagogiczną wespołu tworzą nauczóciele uczącó we wszóstkich szkołach
wchodzącóch w skład wespołuK

RK

oada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem szkołóK

SK

t zebraniach radó pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczóm osobó
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek radó pedagogicznejK

TK

webrania plenarne radó pedagogicznej są organizowaneW
NF przed rozpoczęciem roku szkolnego;
OF w każdóm semestrzeI w związku z zatwierdzeniem wóników klasófikowania
i promowania uczniów;
PF w miarę bieżącóch potrzebK

UK

oada pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnóch odbówa posiedzenia szkolenioweI
a także pracuje w zespołach wóchowawczóchI zespołach przedmiotowóch lub innóch

zespołach problemowo – zadaniowóch powołanóch z inicjatówó dórektora wespołuK
mracą wwK zespołów kieruje przewodniczącó powołówanó przez dórektora szkołó na
wniosek zespołu zadaniowegoK
9K

webrania

mogą

bóć

organizowane

z

inicjatówó

przewodniczącegoI

organu

prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej NLP członków radó pedagogicznejK
NMK ao kompetencji stanowiącóch radó pedagogicznej należóW
NF zatwierdzanie planów pracó szkołó;
OF podejmowanie uchwał w sprawie wóników klasófikacji i promocji uczniów;
PF podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperómentów pedagogicznóch
w wespole;
4F ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczócieli wespołuK
NNK oada pedagogiczna opiniuje w szczególnościW
NF organizacje pracó zespołuI w tóm zwłaszcza tógodniowó rozkład zajęć lekcójnóch
i pozalekcójnóch;
OF projekt planu finansowego wespołu;
PF wnioski dórektora o przóznanie nauczócielom odznaczeńI nagród i innóch
wóróżnień;
4F propozócje dórektora wespołu w sprawach przódziału nauczócielom stałóch prac
i zajęć w ramach wónagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnóch zajęć
dódaktócznóchI wóchowawczóch i opiekuńczóchK
NOK oada pedagogiczna może wóstępować z wnioskiem o odwołanie nauczóciela ze
stanowiska dórektora lub innego stanowiska kierowniczego w wespoleK
NPK rchwałó radó pedagogicznej podejmowane są zwókłą większością głosów w obecności
co najmniej połowó jej członkówK
N4K webrania radó pedagogicznej są protokołowaneK
NRK mrotokół zebrania radó pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje
przewodniczącó radó i protokolantK
NSK Członkowie radó pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonóch
na posiedzeniu radó pedagogicznejI które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub
ich rodzicówI a także nauczócieli i innóch pracowników wespołuK
NTK aórektor wespołu wstrzómuje wókonanie uchwał niezgodnóch z przepisami prawaK
l wstrzómaniu wókonania uchwałó dórektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzącó szkołę oraz organ sprawującó nadzór pedagogicznóK
NUK oada pedagogiczna przógotowuje projekt i uchwala zmianó do ptatutuK

N9K Członkowie radó pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami radó
pedagogicznejK
§ NRK
NK

t wespole działa rada rodziców składające się z połączonóch rad rodziców
poszczególnóch szkół wchodzącóch w skład wespołuK

OK

oada

rodziców

uchwala

regulamin

swojej

działalnościI

w

któróm określa

w szczególnościW
NF wewnętrzną strukturę i trób pracó;
OF szczegółowó trób przeprowadzania wóborów do radóI któróch mowa w ustK NK
PK

oada rodziców może wóstępować do dórektora i innóch organów szkołóI organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogicznó z wnioskami
i opiniami we wszóstkich sprawach wespołuK

4K

ao kompetencji radó rodziców należóW
NF uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogicznąW
aF „mrogramu wóchowawczego” szkołó obejmującego wszóstkie treści i działania
o charakterze wóchowawczóm skierowane do uczniówI realizowanego przez
nauczócieliI
bF „mrogramu profilaktóki” dostosowanego do potrzeb rozwojowóch uczniów oraz
potrzeb danego środowiskaI obejmującego wszóstkie treści i działania
o charakterze profilaktócznóm skierowane do uczniówI nauczócieli i rodziców;
OF opiniowanie programu i harmonogramu poprawó efektówności kształcenia lub
wóchowania szkołóI któró poleca wókonać dórektorowi wespołu organ sprawującó
nadzór pedagogicznó w przópadku stwierdzenia niedostatecznóch efektów
kształcenia lub wóchowania w szkole;
PF opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dórektora wespołuK

RK

t celu wspierania działalności statutowej szkołóI rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnóch składek rodziców oraz innóch źródełK wasadó wódatkowania
funduszó radó rodziców określają inne przepisóK
§ NSK

NK

mołączenie w wespół pzkół nie narusza odrębności samorządów uczniowskich
połączonóch szkółK

OK

wasadó wóbierania i działania organów samorządu uczniowskiego szkół wchodzącóch
w skład wespołu określają regulaminó uchwalone przez ogół uczniów poszczególnóch
szkół w głosowaniu równómI tajnóm i powszechnómK

PK

pamorząd uczniowski poszczególnej szkołó tworzą przedstawiciele wszóstkich klas
szkołó wchodzącej w skład wespołuK

4K

t pracach samorządówI o któróch mowa w ustK O i P biorą udział opiekunowie
EnauczócieleFK

RK

pamorządóI o któróch mowa w ustK O i P przedstawiają radzie pedagogicznej szkołó
oraz dórektorowi wespołu wnioski i opinie we wszóstkich sprawach szkołóI
a w szczególności dotóczące podstawowóch praw uczniówI takich jakW
NF prawo wóboru nauczóciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
OF prawo do zapoznania się z programem nauczaniaI z jego treściąI celem i stawianómi
wómaganiami;
PF prawo do jawnejI umotówowanej ocenó postępów w nauce i zachowaniu;
4F prawo do organizacji żócia szkolnego pozwalające na zachowanie właściwóch
proporcji międzó wósiłkiem szkolnóm a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnóch zainteresowań;
RF prawo redagowania i wódawania gazetki szkolnej;
SF prawo organizowania działalności kulturalnejI oświatowejI sportowej i rozrówkowej
zgodnie z własnómi potrzebami i możliwościami organizacójnómi w porozumieniu
z dórektorem szkołóK
§ NTK

NK

lrganó szkołó są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencjiK
fch sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia dórektor wespołu poprzezW
NF zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania
decózji w ramach kompetencji określonóch w ustawie o sóstemie oświató i ptatucie;
OF rozwiązówanie sótuacji konfliktowóch;
PF zapewnienie

bieżącej

wómianó

informacji

pomiędzó

organami

szkołó

dódaktócznoJwóchowawczóchI

przerw

w podejmowanóch i planowanóch działaniach lub decózjachK
oozdział R
lodAkIwACgA pwKlŁY
§ NUK
Terminó

rozpoczónania

i

kończenia

zajęć

świątecznóch oraz ferii zimowóch i letnich określają odrębne przepisó w sprawie organizacji
roku szkolnegoK

§ N9K
pzczegółową organizację nauczaniaI wóchowania i opieki w danóm roku szkolnóm określa
arkusz organizacji wespołu opracowanó przez dórektora wespołu do PM kwietnia każdego
rokuK Arkusz organizacji wespołu zatwierdza organ prowadzącó wespół do dnia PM maja
danego rokuK
§ O0K
NK

modstawową jednostką organizacójną wespołu jest oddziałK

OK

iiczba uczniów w oddziale szkołó podstawowej i gimnazjum nie powinna bóć niższa
niż O4 uczniówK

PK

t uzasadnionóch przópadkachI na wniosek dórektora szkołó za zgodą tójta dminó
howalI liczba uczniów w oddziałach może bóć niższa niż O4 uczniówK
§ ONK

NK

lrganizację

obowiązkowóch

i

nadobowiązkowóch

zajęć

dódaktócznóch

i wóchowawczóch określa tógodniowó rozkład zajęć ustalonó przez dórektora wespołu
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacójnegoI z uwzględnieniem zasad
ochronó zdrowia i higienó pracóK
OK

t szkołach podstawowóch mogą bóć tworzone oddziałó przedszkolne realizujące
program

wóchowania

przedszkolnego

oraz

klasó

integracójne

–

zgodne

z obowiązującómi przepisamiK
PK

modstawową formą pracó szkołó są zajęcia dódaktóczno – wóchowawcze prowadzone
w sóstemie klasowo – lekcójnómK

4K

dodzina lekcójna trwa 4R minutK t uzasadnionóch przópadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacójnóch w czasie od PM do SM minutI zachowując ogólnó
tógodniowó czas zajęć ustalonó w tógodniowóm rozkładzie zajęćK

RK

Czas trwania poszczególnóch zajęć edukacójnóch w klasach f – fff oraz w oddziałach
przedszkolnóch ustala nauczóciel prowadzącó te zajęciaI zachowując ogólnó
tógodniowó czas zajęćK

SK

lddział można dzielić na grupó na obowiązkowóch zajęciach edukacójnóch zgodnie
z obowiązującómi przepisamiK

TK

kiektóre zajęcia npK zajęcia dódaktócznoJwórównawczeI koła zainteresowań i inne
zajęcia nadobowiązkowe mogą bóć prowadzone poza sóstemem klasowoJlekcójnóm
w grupach oddziałowóchI międzóoddziałowóchI międzóklasowóchI a także podczas
wócieczek i wójazdówK

§ OOK
iiczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innóch zajęć nadobowiązkowóch nie
może bóć mniejsza niż NM uczniówK
§ OPK
pzkoła może przójmować słuchaczó zakładów kształcenia nauczócieli oraz studentów na
praktóki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzó
dórektorem wespołu Elub za jego zgodąF a poszczególnómi nauczócielami lub szkołą wóższąK
§ O4K
NK

oodzice i nauczóciele współpracują ze sobą w sprawie wóchowania i kształcenia dzieciK

OK

oodzice mają prawo doW
NF znajomości zadań i zamierzeń dódaktócznoJwóchowawczóch w danej klasie
i wespole;
OF znajomości przepisów dotóczącóch ocenianiaI klasófikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
PF uzóskiwania w każdóm czasie rzetelnej informacji na temat swego dzieckaI jego
zachowania postępów i przóczón trudności w nauce;
4F uzóskiwania informacji i porad w sprawach wóchowania i dalszego kształcenia
swóch dzieciK
§ ORK

NK

t wespole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnóch naukę religii i etóki dla
uczniówI któróch rodzice wórażają takie żóczenieK aeklaracje o pobieraniu nauki
w tóch przedmiotach należó odnawiać w każdóm roku szkolnómK

OK

rczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etóki nie może bóć
powodem dóskróminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formieK

PK

t sótuacji niemożności zorganizowania w tógodniowóm rozkładzie zajęć lekcji religii
lub etóki na pierwszóch lub ostatnich godzinach lekcójnóchI uczniom zapewnia się
opiekę lub zajęcia wóchowawczeK
§ OSK

NK wakres i sposób wókonówania zadań opiekuńczóch szkołóW
NF tógodniowó rozkład zajęć dódaktócznoJwóchowawczóch uczniów powinien bóć
ustalonó z uwzględnieniemW
aF równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnóch dniach tógodnia;
bF różnorodności zajęć w każdóm dniu;

cF niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcójne zajęć z tego samego przedmiotu
z wójątkiem przedmiotówI któróch program tego wómaga;
OF budónek szkołó i terenó szkołó powinnó odpowiadać ogólnóm warunkom
bezpieczeństwa i higienó pracó oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe;
PF uczniom przebówającóm w czasie przerw w budónku szkolnóm lub na świeżóm
powietrzu zapewnia się nadzór nauczócielski;
4F dórektor wespołu za zgodą organu prowadzącego lub po jego powiadomieniu może
czasowo

zawiesić

zajęcia

szkolneI

jeśli

wóstąpią

warunki

określone

w obowiązującóch przepisach;
RF w przópadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczóciel jest zobowiązanó nie
dopuścić do zajęć lub przerwać jeI wóprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz
powiadomić o tóm niezwłocznie dórektora szkołó;
SF nauczóciele zobowiązani są do odbócia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higienó pracó i pKpożK oraz udzielania pierwszej pomocó zgodnie z obowiązującómi
przepisami;
TF w czasie zajęć obowiązkowóch i nadobowiązkowóch z wóchowania fizócznegoI
w czasie zawodów sportowóchI przó wójściu czó wójeździe z uczniami w obrębie tej
samej miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego
osobaK
§ OTK
NK ala uczniów oddziałów szkołó podstawowejI którzó muszą dłużej przebówać w szkole
ze względu na czas pracó ich rodziców Eprawnóch opiekunówF szkoła organizuje
świetlicęK
OK ala uczniów gimnazjumI którzó muszą dłużej przebówać w szkole – szkoła może
zorganizować klubK
PK t świetlicó i klubie prowadzone są zajęcia w grupach wóchowawczóchK iiczba
uczniów w grupie nie powinna przekraczać ORK
§ OUK
NK Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów
zadań dódaktócznoJwóchowawczóch szkołóI doskonalenia warsztatu pracó nauczóciela
popularózowania wiedzó pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości
wiedzó o regionieK
OK rdostępnianiem zbiorów biblioteka obejmuje wszóstkich uczniówI nauczócieliI
pozostałóch pracowników szkołó oraz w miarę możliwości rodzicówK

PK wasadó korzóstania z biblioteki szkolnej określa regulaminK
§ O9K
NK

mrace organizacójne biblioteki szkolnej obejmująW
NF gromadzenie zbiorów i ich udostępnianie na miejscu w pomieszczeniach
czótelnianoJbibliotecznóch lub na zewnątrz;
OF ewidencję zbiorów;
PF opracowanie biblioteczne zbiorów;
4F selekcję zbiorów;
RF konserwację zbiorów;
SF organizację warsztatu informacójnego;
TF organizację udostępniania zbiorów;
UF planowanieI sprawozdawczośćI odpowiedzialność materialnąK

oozdział S
kArCwYCIbib I IkkI PoACltkICY pwKlŁY
§ P0K
wasadó zatrudniania nauczócieli i innóch pracowników nie będącóch nauczócielami określają
odrębne przepisóK
§ PNK
kauczóciel

prowadzi

pracę

dódaktócznoJwóchowawczą

i

opiekuńczą

oraz

jest

odpowiedzialnó za jakość tej pracó i bezpieczeństwo powierzonóch jego opiece uczniówK
§ POK
NK ao zadań nauczóciela należóW
NF realizacja programu kształceniaI wóchowania i opieki w powierzonóch przedmiotachI
klasach i zespołach osiągając w stopniu optómalnóm cele szkołó ustalone w
programach i planie pracó szkołó;
OF doskonalenie własnego warsztatu pracó przedmiotowej i wóchowawczejI wnioskuje o
jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczóch szkołó;
PF wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznómi rozwój psóchicznó uczniówI
ich zdolności i zainteresowaniaI szanuje godność ucznia;
4F udzielanie pomocó w przezwóciężaniu niepowodzeń szkolnóchI w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
RF informowanie rodziców i uczniówI a także radę pedagogiczną o osiągnięciach
edukacójnóch swoich uczniów;

SF uczestniczenie w różnóch formach doskonalenia zawodowego organizowanego
w szkole i przez instótucje wspomagające szkołę;
TF prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
UF przestrzeganie zapisów regulaminów wewnętrznóch obowiązującóch w szkoleK
§ PPK
NK kauczóciele prowadzącó zajęcia w danóm oddziale tworzą zespółI którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników dla danego oddziału oraz jego modófikowanie w miarę potrzebK
OK aórektor wespołu może tworzóć zespołó wóchowawczeI zespołó przedmiotowe lub inne
zespołó problemowoJzadanioweK mracą zespołu kieruje przewodniczącó powołówanó
przez dórektora wespołuI na wniosek zespołuK
§ P4K
NK lddziałem opiekuje się nauczóciel wóchowawcaK
OK wadaniem wóchowawcó jest sprawowanie opieki wóchowawczej nad uczniamiI
a w szczególności tworzenie warunków wspomagającóch rozwiązówanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzó uczniami a innómi członkami społeczności szkolnejK
PK tóchowawca zobowiązanó jest prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu
nauczania klasó i każdego ucznia Edziennik lekcójnóI arkusze ocenI świadectwa
szkolneFI przestrzegając terminów wóznaczonóch przez dórektora szkołóK
4K tóchowawca w celu realizacji zadaniaI o któróm mowa w ustKO utrzómuje kontakt
z rodzicami uczniówK
RK tóchowawca zobowiązanó jest do ścisłej współpracó z pedagogiem szkolnómI a także
uzgadniania konieczności kierowania ucznia na specjalne badania psóchologicznoJ
pedagogiczneK
oozdział T
rCwkIltIb
§ PRK
NK oekrutację do szkołó przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
w ramach rejonizacjiK
OK t szczególnóch przópadkach dopuszcza się w ramach wolnóch miejsc przójęcie
uczniów spoza obwodu szkołóK iiczba uczniów przójętóch spoza obwodu nie może
powodować zwiększenia liczbó oddziałówK

PK t przópadku większej liczbó kandódatów spoza obwodu niż liczba wolnóch miejscI
listę przójętóch ustala się na podstawie króteriów określonóch przez wespółK
4K hróteriaI o któróch mowa wóżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonóm przez
dórektora wespołuK
RK mrzójęcie do szkołó uczniów z innóch gmin może nastąpić wółącznie po uzóskaniu
zgodó organu prowadzącegoK
§ PSK
NK rczeń ma prawo doW
NFkorzóstania z właściwie zorganizowanego procesu kształceniaI zgodnego z zasadami
higienó pracó umósłowej;
OFopieki wóchowawczej i bezpiecznóch warunków w czasie pobótu w szkoleI ochronó
przed wszelkimi formami przemocó fizócznej bądź psóchicznej oraz ochronó
i poszanowania jego godności;
PFkorzóstania z pomocó stópendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanóch
przez szkołę;
4FżóczliwegoI podmiotowego traktowania w procesie dódaktócznoJwóchowawczóm;
RFswobodó wórażania móśli i przekonań Ebez naruszenia dobra innóch osóbFI rozwijania
zainteresowańI zdolności i talentów;
SFsprawiedliwejI obiektównej i jawnej ocenó oraz ustalonóch sposobów kontroli
postępów w nauce;
TFpomocó indówidualnej w przópadku trudności w nauce;
UFkorzóstania z poradnictwa psóchologicznoJpedagogicznegoI zawodowego;
9Fkorzóstania z pomieszczeń szkołóI sprzętu środków dódaktócznóchI księgozbioru
bibliotecznego w czasie zajęć lekcójnóch i pozalekcójnóch;
NMF wpłówania na żócie szkołó przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach szkolnóchK
§ PTK
NK rczeń ma obowiązekW
NFdbać o własne żócieI zdrowieI higienę i bezpieczeństwo;
OFaktównie uczestniczóć w procesie dódaktócznoJwóchowawczóm;
PFrealizować plan lekcji i zajęć;
4Fdbać o wspólne dobroI ład i porządek w szkole;
RFprzestrzegać zasadó kulturó współżócia w odniesieniu do kolegówI nauczócieli
i innóch pracowników szkołó;

SFprzestrzegać regulamin uczniowskiK
§ PUK
NK wa wzorową pracę i zachowanie uczeń może otrzómaćW
NFpochwałę nauczóciela lub wóchowawcó;
OFpochwałę dórektora szkołó;
PFlist pochwalnó dórektora szkołó do rodziców;
4Fza dobrą naukę i aktównó udział w różnóch pracach szkołó uczeń może otrzómać
nagrodę rzeczowąK
§ P9K
NK wa właściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnóch uczeń może bóć
ukaranóW
NFupomnieniem nauczóciela przedmiotu lub wóchowawcó klasó;
OFupomnieniem lub naganą dórektora szkołó z powiadomieniem rodziców;
PFobniżoną oceną zachowaniaK
§ 40K
NK rczeń lub jego rodzice Eopiekunowie prawniF mają prawo w ciągu N4 dni odwołać się
od karóW
NFnałożonej przez nauczóciela przedmiotu do wóchowawcó klasó;
OFnałożonej przez wóchowawcę do dórektora wespołu;
PFnałożonej przez dórektora wespołu do organu sprawującego nadzór pedagogicznóK
oozdział U
PlpTAkltIbkIb KlŃCltb
§ 4NK
NK pzkołó wchodzące w skład wespołu użówają pieczęciI zgodnie z odrębnómi przepisamiK
OK wespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszóstkich szkół wchodzącóch
w jego składI zawierającą nazwę wespołuK
PK Tablice i pieczęcie szkół wchodzącóch w skład wespołu zawierają nazwę wespołu
i nazwę szkołóK
§ 4OK
NK pzkoła może posiadać własnó sztandarI godło oraz ceremoniał szkolnóK
§ 4PK
NK wespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnómi przepisamiK
OK wasadó prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisóK

§ 44K
NK oada pedagogiczna przógotowuje projekt zmian do statutu wespołu i przedstawia do
uchwalenia radzie szkołóI jeśli taka została powołanaK
OK geśli w szkole nie działa rada szkołóI ptatut szkołó uchwala rada pedagogicznaK
PK mo wprowadzeniu kilku zmian do statutuI dórektor wespołu ustali jednolitó tekst statutuK

