
 Statut
Zespołu Szkół Gminnych

w Siedlcu
Gminne Przedszkole

tekst ujednolicony

uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
dn. 30 sierpnia 2016 r.

Uchwałą Nr 13/30/08/2016 

Na  podstawie  Ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991  roku

z późniejszymi  zmianami,  Rozporządzenia  MENiS  z  dnia  21  maja  2001  roku

z późniejszymi  zmianami  w sprawie  ramowych  statutów  oraz  Rozporządzenia

MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007  roku  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie

warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz

przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych, określa się statut Zespołu

Szkół Gminnych w Siedlcu.
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Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy to rozumieć Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu;

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póź.zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut;

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

5) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to
rozumieć organy działające w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu;

6) Uczniach,  wychowankach  i  rodzicach –  należy  przez  to  rozumieć  uczniów  szkoły
podstawowej,  gimnazjum i  wychowanków przedszkola  wchodzących w skład  Zespołu  Szkół
Gminnych w Siedlcu oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/;

7) Nauczycielach –  należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli  przedszkola,  szkoły  podstawowej
i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

8) Wychowawcy –  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  którego  szczególnej  opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

9) Organie Prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Bochnia;

10) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to rozumieć
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 2

Nazwa Zespołu i inne informacje o Zespole

§ 2.  1.  Nazwa  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych  im.  Bohaterów  Westerplatte
w  Siedlcu  Gminne  Przedszkole  w  Siedlcu  Szkoła  Podstawowa  w  Siedlcu
Gimnazjum w Siedlcu.

2. W skład zespołu wchodzi:

1) Gminne  Przedszkole  w  Siedlcu,  które  jest  przedszkolem  publicznym  –  zwane  dalej
przedszkolem;

2) Szkoła Podstawowa w Siedlcu, która jest szkołą publiczną – zwana dalej szkołą;

3) Gimnazjum w Siedlcu, które jest gimnazjum publicznym – zwane dalej gimnazjum.

3. Zespół nie posiada numeru.

4.  Zespół nosi imię Bohaterów Westerplatte, które zostało nadane dnia 28 grudnia 2005
roku Uchwałą Nr XXII/281/05 Rady Gminy w Bochni.

5. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Siedlcu, nr budynku 143, gmina   Bochnia.

6. Zespół  działa  w  obwodzie  ustalonym  przez  Organ  Prowadzący.  Obwód  Zespołu
obejmuje miejscowości: Siedlec, Chełm.
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7. Nazwa  Zespołu  na  małej  okrągłej  pieczęci  jest  używana  w  niepełnym  brzmieniu:
„Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu”.

8. Zespół  i  jego  instytucje  składowe  posiadają  stemple  prostokątne  z  pełną  nazwą
i adresem.

9. Nazwa  przedszkola  wchodzącego  w  skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych
im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Gminne Przedszkole w Siedlcu.

10. Nazwa  szkoły  podstawowej  wchodzącej  w  skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół
Gminnych im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Szkoła Podstawowa w Siedlcu.

11. Nazwa gimnazjum wchodzącego  w skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych
im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Gimnazjum w Siedlcu.

12. Nazwy  szkoły  i  gimnazjum  na  dużych  okrągłych  pieczęciach  brzmią:  „Szkoła
Podstawowa w Siedlcu”, „Gimnazjum w Siedlcu”. 

13. Zespół może posiadać własne logo, sztandar oraz zatwierdzony przez organy szkoły
ceremoniał.

14. Organem Prowadzącym jest Gmina Bochnia. 

15. Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

16. Uczniowie  Zespołu  mogą  nosić  jednolity  strój  określony przez  Dyrektora  Zespołu
w porozumieniu z Radą Rodziców. Rada Rodziców zasięga w tej sprawie opinii ogółu rodziców
na zebraniu ogólnym. 

17. Na  zasadach  określonych  w  ustawie  w  Zespole  mogą  działać  stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

18. Przy  Zespole  działa  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Promyk”.  Szczegółowe  zasady
działania określa statut UKS – u. Stowarzyszenie posiada własny rachunek bankowy.

19. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

20. Przy szkole, przedszkolu lub gimnazjum może funkcjonować stołówka, z której mogą
korzystać  uczniowie Zespołu.  Zasady korzystania  ze stołówki,  w tym wysokość opłat  ustala
Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Opłaty za posiłek obejmują tzw.” wsad do
garnka”.

21. Od dnia  1  stycznia  2010  r.  stołówka  funkcjonuje  przy  Przedszkolu,  wchodzącym
w skład Zespołu. Korzystać z niej mogą dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły i gimnazjum.

22. Dzieci  będące  w  szczególnie  trudnej  sytuacji  materialnej  mogą  korzystać
z  bezpłatnych  obiadów  pod  warunkiem  zgłoszenia  zapotrzebowania  w  Gminnym  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bochni.

23. Trudną sytuację dziecka może zgłosić Dyrektor Zespołu, pedagog, wychowawca.

§ 3. 1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym:

1) Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się w przedszkolu lub w szkole
wg ustaleń Organu Prowadzącego,

2) Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat,

3) Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata,

4) Językiem obowiązującym jest język polski. 
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2. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne
przepisy.

3.  Organem  wyższego  stopnia  w  stosunku  do  decyzji  wydawanych  przez  dyrektora
w sprawach obowiązku szkolnego jest Organ Prowadzący.

4. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny
program lub tok nauki.

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

6. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci
i młodzieży po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.  Zespół  może  prowadzić  kursy  i  szkolenia  dla  uczniów  i  osób  dorosłych  jako
pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. W Zespole  działa  wspólna  Rada Pedagogiczna  obejmująca  nauczycieli  Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

9. W  Zespole  działa  wspólna  Rada  Rodziców  obejmująca  reprezentantów  rodziców
Przedszkola,  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum,  wybrana  w  głosowaniu  tajnym  według
ustalonego trybu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 4. 1. Szkoła i gimnazjum są jednostkami budżetowymi. 

2. Przedszkole jest  jednostką budżetową.

3. Zespół  może  uzyskiwać  dochody  własne  na  zasadach  określonych  odrębnymi
przepisami w sprawach finansów publicznych.

4. Zespół może podejmować różnorodne działania mające na celu gromadzenie funduszy
przeznaczonych na wspierania działalności statutowej.

5. uchylony.

6. uchylony.

§ 5. 1. Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu stwarza uczniom warunki pobytu zapewniające
bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą,  uzależnieniami,  demoralizacją  oraz  innymi
przejawami patologii społecznej przez:

1) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedszkolaków i uczniów na 15 minut przed
rozpoczęciem pierwszej  lekcji  w szkole lub od przerwy poprzedzającej  początek zajęć danej
klasy do przerwy po ostatniej lekcji włącznie;

2) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw między lekcyjnych
zgodnie  z  harmonogramem  zatwierdzonym  przez  Dyrektora,  zawierającym  nazwisko
odpowiedzialnego nauczyciela, miejsce dyżuru i czas jego trwania;

3) opiekę  i  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  zajęć
edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, gimnazjum i przedszkola;

4) opiekę  i  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  zajęć
organizowanych poza szkołą, na wycieczkach, zajęciach rekreacyjnych itp. zgodnie z odrębnymi
przepisami;
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5) udzielanie  przedszkolakom  i  uczniom  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  przez
pedagoga i psychologa szkolnego;

6) realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania patologii społecznej;

7) współpracę  Zespołu  z  Policją  oraz  innymi  instytucjami  mającymi  na  celu  działania
profilaktyczne dotyczące dzieci i młodzieży (GOPS, kurator sądowy ...).

2. Warunki pobytu przedszkolaków i uczniów ZSG w Siedlcu na wycieczkach szkolnych
w kraju i za granicą określa „Regulamin organizowania wycieczek szkolnych”. 

3.  Zasady  postępowania  na  okoliczność  wypadku  określa  dokument:  „Procedury
postępowania  w przypadku  zaistnienia  wypadku  przedszkolaka  i  ucznia  w  czasie  zajęć
edukacyjnych w ZSG w Siedlcu”.

4. Współpracę  ZSG  w  Siedlcu  z  Policją  określa  dokument:  „Procedury  postępowania
nauczycieli  i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją w ZSG w Siedlcu”.

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

§ 6.1.  Zespół  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty  z dnia
7 września 1991r.z późn. zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka realizując podstawę programową
wychowania  przedszkolnego  określoną  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty
i wychowania.  Szkoła  i  gimnazjum  realizują  swoje  zadania  dydaktyczne,  wychowawcze
i opiekuńcze w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
i gimnazjów określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Zespół w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci współpracuje z rodzicami,
samorządem,  Organem  Sprawującym  Nadzór  Pedagogiczny,  Kościołem,  Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną oraz różnymi instytucjami i organami społecznymi, kulturalno –
oświatowymi i gospodarczymi państwowymi i prywatnymi.

4. Kierunek pracy wychowawczej i dydaktycznej zespołu opiera się również na czerpaniu
wzoru osobowego z patrona szkoły: Bohaterów Westerplatte.

5. uchylony.

6. Zespół zapewnia dzieciom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

7. Zapewnia  także  warunki  niezbędne  do  ich  rozwoju,  przygotowuje  do  wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności. 

8. W  realizacji  zadań  Zespół  opiera  się  na  zasadach  zawartych  w  Konstytucji
Rzeczypospolitej  Polskiej, Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  ONZ,  Deklaracji  Praw
Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci przedszkola, szkoły i gimnazjum mają
zabezpieczone wszelkie prawa wynikające z powyższych dokumentów.

9. Nauczyciele  i  wychowawcy  kształtują  postawy  moralne  i  etyczne  uczniów
w  duchu  miłości  Ojczyzny,  tolerancji,  otwarcia  się  na  wartości  kultur  Europy  i  Świata,
w oparciu o wartości chrześcijańskie i poszanowanie praw człowieka.
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10. Na Zespole spoczywa obowiązek podejmowania działań chroniących uczniów przed
dostępem  do  treści  publikowanych  w  Internecie,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla
prawidłowego  rozwoju  uczniów.  Działania  te  polegają  na  zainstalowaniu  i  aktualizowaniu
oprogramowania  zabezpieczającego  „CENZOR”.  Zasady  korzystania  z  Internetu  określa
Regulamin korzystania z pracowni komputerowej.

Cele i zadania Przedszkola

§ 7. 1. Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem 
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz
pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

2.  Zadaniem  przedszkola  jest  organizowanie  różnorodnych  sytuacji  edukacyjnych
sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu
dążeń  dziecka  do  wypowiadania  siebie  w  twórczości  plastycznej,  muzycznej,  ruchowej
i werbalnej.

3.  Realizacja wynikających zadań następuje poprzez: 

a) kształtowanie  i  rozwijanie  otwartości  dziecka  wobec  siebie,  innych  ludzi,  świata  i
wobec życia;

b) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego
potencjału i możliwości rozwojowych;

c) dostosowanie treści,  metod i  organizacji  nauczania  do możliwości  psychofizycznych
dzieci, a także umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;

d) doprowadzenie  dziecka  do  takiego  stopnia  rozwoju  psychofizycznego  jaki  jest
niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

e) udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

4.  Gminne Przedszkole w Siedlcu:

1) realizuje  programy  wychowania  przedszkolnego  uwzględniające  podstawę  programową
wychowania przedszkolnego.  Program pracy opiekuńczo -  wychowawczo -  dydaktycznej  ma
charakter otwarty, a treści jego są integralnie powiązane;

2) zapewnia  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę  w  czasie  ustalonym  przez  Organ
Prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3)  zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci;

4)  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5.  Działania  opiekuńczo  -  wychowawczo  -  dydaktyczne  nauczyciela  opierają  się  na
przedkładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte na
obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.

6.   Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

7.   Placówka  przedszkolna  udziela  dzieciom  pomocy  psychologicznej  i  pedagogicznej
zgodnie  z przepisami  w  sprawie  zasad  udzielania  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej
w publicznych przedszkolach i placówkach.

1) uchylony;
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2) uchylony;

3) organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.

8. W przedszkolu nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych. Należy to do
obowiązku rodziców.

9.  W  przedszkolu  dzieci  mają  zapewnioną  stałą  opiekę  ze  strony  pracowników
pedagogicznych.

10. Opieka ta sprawowana jest w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć
poza terenem przedszkola.

11.  Dziecko  musi  być  przyprowadzane  i  odbierane  z  przedszkola  przez  rodziców,
opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

12.  Dyrektor Zespołu powierza opiece każdy oddział  jednemu lub dwóm nauczycielom
w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.

13. Opiekę nad oddziałem sprawuje wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej  i  jej  skuteczności  może prowadzić  swój oddział  przez wszystkie  lata  pobytu
dzieci w przedszkolu.

Cele i zadania Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum

§ 8.1.  Szkoła i gimnazjum umożliwia: 

1) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie;

2) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

3) rozwój  talentów,  zainteresowań  poznawczych,  społecznych,  artystycznych  i sportowych
uczniów;

4) rozwijanie  różnorodnych  zainteresowań  poprzez  organizowanie  wielu  form  zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

5) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu
wyrównania braków edukacyjnych;

6) realizowanie indywidualnego toku nauczania bądź ukończenia szkoły w skróconym czasie;

7) poznanie  dziedzictwa  kultury  narodowej,  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  regionalnej
i narodowej,  językowej  i  religijnej,  a  w  szczególności  nauki  języka  polskiego  oraz  własnej
historii i kultury;

8) uczestniczenie  w  nauce  religii  lub  etyki  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji
Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci;

9) korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego i ułatwia kontakt z PPP;

10) absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2. Przedszkole, Szkoła i Gimnazjum realizują: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN;

2) szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

3) plan Pracy Szkoły.
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3. Przedszkole, Szkoła i Gimnazjum może prowadzić klasy autorskie według programów
opracowanych przez nauczycieli za zgodą Organu Prowadzącego.

4. Zespół może współpracować z  innymi organizacjami w ramach realizacji oświatowo –
edukacyjnego Programu Szkół Patronackich.

5. Dyrektor Zespołu może podpisywać umowy o współpracy i  wymianie uczniów oraz
doświadczeń pedagogicznych z innymi szkołami w kraju i za granicą.

6. Zespół może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy
specjalne,  integracyjne,  terapeutyczne  lub  wyrównawcze,  po  uzyskaniu  zgody  organu
prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy. 

7. Dyrektor  Zespołu,  za  zgodą  Organu  Prowadzącego,  może  przydzielić  dodatkowe
godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

8. Sposoby realizacji zadań Zespołu: 

1) Nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  wybierają  program  nauczania  z  zestawu
programów  zatwierdzonych  przez  MEN  lub  opracowują  własne  programy  zgodnie
z rozporządzeniem  MEN  w  sprawie  warunków  i  trybu  dopuszczania  do  użytku  szkolnego
programów nauczania;

2) Dyrektor  szkoły  dopuszcza  do  użytku  szkolnego  szkolny  zestaw  programów  nauczania
i szkolny zestaw podręczników zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.
Zestawy te obowiązują przez 3 lata szkolne;

3) Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom
treści  przyjętych  do  realizacji  programów  nauczania  oraz  szczegółowe  kryteria  oceniania,
zgodne  z  zapisami  Szkolnego  Systemu  Oceniania,  obowiązujące  dla  danego  przedmiotu
nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania;

4) Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów;

5) Dyrektor Zespołu po uzyskaniu wniosku od wychowawcy i opinii  PPP od rodzica orzeka
o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze;

6) Dyrektor  Zespołu  może  zezwolić  na  indywidualny  program  lub  tok  nauki.  Wniosek  do
Dyrektora mogą złożyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub wychowawca klasy lub inny
nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.

9.  Zapewnia  się  uczniom  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą,  uzależnieniami,
demoralizacją  oraz  przejawami  patologii  społecznej.  Specjalne  oprogramowania  (Cenzor,
lub inne)  zabezpieczają  dostęp  do  treści,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego
rozwoju psychicznego uczniów.

10.  Zapewnia  się  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w  czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły jej
obejścia, a także poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek.

11. Wycieczki  szkolne  organizowane  są  zgodnie  z  aktualnymi  rozporządzeniami  MEN
i Regulaminem wycieczek szkolnych.

12. Podczas  zajęć  poza  obiektem  szkolnym  pełną  odpowiedzialność  za  zdrowie
i bezpieczeństwo  uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a  podczas  wycieczek
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
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13. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć,
w czasie  przerw  między  lekcyjnych  oraz  po  zajęciach,  według  corocznie  ustalanego  przez
Dyrektora Zespołu harmonogramu dyżurów szkolnych.

14. Umożliwia się korzystanie z pomieszczeń szkolnych organizacjom szkolnym, Radzie
Rodziców,  Radzie  Szkoły  (jeśli  taka  istnieje)  i  innym podmiotom po  uprzednim dokonaniu
uzgodnień  z  Dyrektorem  Zespołu.  W  kwestii  wynajmu  pomieszczeń  szkolnych  ostateczną
decyzję podejmuje Wójt Gminy.

15. Rodzice  wypowiadają  się  w formie  pisemnego  oświadczenia  w kwestii  osobistego
przyprowadzania i zabierania swoich dzieci ze szkoły i przedszkola lub w innych przypadkach
określonych każdorazowo przez szkołę, nauczycieli lub rodziców.

16. Dla  realizacji  zadań  w zakresie  opieki  medycznej  (badania  kontrolne,  szczepienia,
przeglądy  stanu  higienicznego  dzieci)  udostępnia  się  lekarzowi  i  pielęgniarce  jedno
z pomieszczeń  szkolnych.  Szkoła  dysponuje  punktem aptecznym  niezbędnym  dla  udzielania
pierwszej  pomocy.  Opiekę  nad  apteczką  sprawuje  nauczyciel  wyznaczony  przez  Dyrektora
Zespołu.

17. Każdy pracownik Zespołu oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy
uczniom  z  zaburzeniami  rozwojowymi  (w  tym  z  uszkodzeniami  narządów  ruchu,  słuchu
i wzroku).

18. Uczniom udzielana jest pomoc psychologiczna i pedagogiczna zgodnie z przepisami
w sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

19. Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  ucznia
i umożliwieniu ich zaspokojenia,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f) podejmowaniu  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych,  wynikających
z  programu  wychowawczego  szkoły  i  programu  profilaktyki  oraz  wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie,

g) prowadzeniu edukacji  prozdrowotnej i  promocji  zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
zakresie,

i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

j) wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców w działaniach  wyrównujących szanse edukacyjne
ucznia,

k) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych,
wynikających  z realizowanych  przez  nich  programów nauczania  do  indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego stwierdzono  zaburzenia
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i odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, 

l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

ł)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

m)podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2) Powyższe zadania realizowane są we współpracy z  rodzicami,  nauczycielami,  poradniami
psychologiczno  –  pedagogicznymi,  w  tym  poradniami  specjalistycznymi,  podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz z innymi placówkami;

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek
ucznia,  rodziców,  nauczyciela  uczącego,  pedagoga,  psychologa,  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

4) Formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole mogą być:

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne, 

c) klasy terapeutyczne,

d) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,

e) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,

f) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g) porady dla uczniów, 

h) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

5) Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

6) Zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów,  którzy  mają  znaczne
trudności  w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć  edukacyjnych,  wynikających
z podstawy  programowej  dla  danego  etapu  edukacyjnego.  Liczba  uczestników  zajęć  wynosi
do 8 uczniów.

7) Zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od
3  do  10  uczniów.  Za  zgodą  dyrekcji  zajęcia  specjalistyczne  mogą  być  prowadzone
indywidualnie.

8) Klasy  terapeutyczne  organizuje  się  dla  uczniów  wykazujących  jednorodne  lub  sprzężone
zaburzenia,  wymagających  dostosowania  organizacji  i  procesu  nauczania  do  ich  potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej  pomocy specjalistycznej.  Nauczanie prowadzone jest  według
obowiązującego  w  szkole  programu  nauczania,  z dostosowaniem  metod  i  form  realizacji
do indywidualnych  psychofizycznych  i edukacyjnych  potrzeb  uczniów.  Liczebność  klasy
to maksymalnie 15 uczniów;

9) Zajęcia  psychoedukacyjne  organizuje  się  w  celu  wspomagania  wychowawczej  funkcji
rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju;

10) Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  organizuje  się  w  celu
wspomagania  uczniów  w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych  i  zawodowych,  przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

11) Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  prowadzą:  nauczyciel,
wychowawca,  psycholog  albo  pedagog,  posiadający  przygotowanie  do  prowadzenia  zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
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12) W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy;

13) Do zadań pedagoga należy:

a) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych,

b) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

e) wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli,  wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

f) planowanie  i  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  szkołę  na  rzecz  uczniów
w kierunku kształcenia i zawodu,

g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. 

14) Do zadań psychologa należy:

a) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych,  dotyczących  uczniów,  w  tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  działań
profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,  rodziców
i nauczycieli,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

e) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  wychowawczej  w  środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

f) wspieranie  wychowawców  klas  oraz  zespołów  wychowawczych  i  innych  zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach,  wynikających z programu wychowawczego
szkoły,

g) działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem
substancjami  psychoaktywnymi,  według  wybranego  programu  profilaktyczno-
wychowawczego.

20. Uczeń na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ może być skierowany do zespołu
orzekającego  działającego  przy  PPP  celem  kwalifikacji  do  odpowiednich  form  kształcenia
i opieki.

21. Nauczaniem  indywidualnym  mogą  być  objęte  dzieci  i  młodzież,  w  stosunku,  do
których  publiczna  PPP  lub  inne  poradnie  specjalistyczne  orzekły  taką  formę  kształcenia
i wychowania.

22. Do czasu zastosowania odpowiedniej formy kształcenia specjalnego lub umieszczenia
dziecka  w określonej  w orzeczeniu  placówce opiekuńczo -  wychowawczej  Dyrektor  Zespołu
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organizuje pracę pedagogiczną, w miarę możliwości dostosowaną do indywidualnego programu
pracy zawartego w orzeczeniu.

23. Na wniosek PPP mogą zostać:

1) obniżone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczania przedmiotu w stosunku
do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe;

2) uczeń może być zwolniony z nauki przedmiotów określonych w przepisach o promowaniu.

24. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć organizację
nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły.

25. Uczniom,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są
szczególne  formy  opieki,  udziela  się  pomocy  poprzez:  stypendia,  dofinansowanie  zakupu
podręczników  i jednolitego  stroju,  zwalnianie  z niektórych  opłat,  wnioskowanie  o bezpłatne
posiłki, o dofinansowanie wypoczynku oraz inne formy pomocy otrzymywanej z GOPS-u.

26. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

27. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje
się  w szkole  dwa  razy  w  semestrze  zebrania  z rodzicami  w  celu  wymiany  informacji  oraz
dyskusji na tematy wychowawcze. 

28. W  ramach  cotygodniowych  dyżurów  wszyscy  nauczyciele  udzielają  chętnym
rodzicom informacji. Harmonogram dyżurów zawarty jest w tygodniowym planie lekcji, który
jest wywieszony w dostępnym miejscu (na tablicy ogłoszeń).

29. Umożliwia się uczniom rozwijanie swoich zainteresowań poprzez:

1) udział uczniów w kołach zainteresowań;

2) udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych;

3) udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promyk”;

4) zachęcanie do samodzielnych działań w szkole;

5) udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych;

6) uczestnictwo  w  wycieczkach  turystyczno  -  krajoznawczych  krajowych  i  zagranicznych,
wyjazdach do muzeów, kina, teatru, na koncerty itp.

30. W szkole  działa  zespół  wychowawczy pod kierownictwem pedagoga szkolnego  w
skład,  którego  wchodzą  wychowawcy  klas.  Zadaniem  tego  zespołu  jest  rozwiązywanie
problemów  wychowawczych,  opracowanie  wspólnie  z  Radą  Rodziców  programu
wychowawczego i profilaktyki oraz wstępne ustalanie semestralnych i końcoworocznych ocen
zachowania. 

31. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest  w szczególności  ustalenie  zestawów programu nauczania  dla  danego  oddziału  oraz  jego
modyfikowanie w miarę potrzeb. Zespołem kieruje wychowawca klasy.

32. Dyrektor  Zespołu  może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  przedmiotowe  lub
problemowo  –  zadaniowe  w  zależności  od  potrzeb.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący
powołany przez dyrektora.

33. Obowiązki szkoły wobec rodziców:

1) dostarczanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, trudnościach bądź specjalnych
zdolnościach uczniów;
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2) przekazywanie  na  początku  roku  szkolnego  informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
ucznia;

3) przekazywanie  informacji  o  zasadach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

5) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;

6) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę;

7) na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione;

8) na wniosek ucznia  nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek  jego  rodziców  /prawnych  opiekunów/  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na
egzamin klasyfikacyjny;

9) termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

10) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami/
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;

11) w  czasie  egzaminu  mogą  być  obecni  w  charakterze  obserwatorów  rodzice/prawni
opiekunowie/;

12) uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeśli uznają, że roczna
(śródroczna)  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w trybie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych;

13) w  przypadku  stwierdzenia,  że  oceny  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami  prawa
dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny  dyrektor  powołuje  komisję,  która  przeprowadza
sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala
roczna/śródroczną/  ocenę  klasyfikacyjna  z  danych  zajęć  edukacyjnych(ustala  roczną  ocenę
z zachowania zwykłą większością głosów);

14) w skład tej komisji wchodzi m.in. przedstawiciel Rady Rodziców.

Rozdział 4

Zarządzanie Zespołem

§ 9.1.  Organem Prowadzącym Zespół jest Gmina Bochnia.

2. Zadania  i  kompetencje  Organu  Prowadzącego  oraz  Organu  Sprawującego  Nadzór
Pedagogiczny nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych określają
odrębne przepisy.

3. Organy, o których mowa powyżej mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
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Rozdział 5

Organy Zespołu i ich zadania

§ 10.1. Dyrektor szkoły.

2. Zespołem kieruje Dyrektor.

3. Dyrektor  Zespołu  jest  Dyrektorem  Przedszkola,  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum
wchodzących w skład Zespołu.

4. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje Wójt Gminy Bochnia.

5. W  Zespole  może  być  utworzone  stanowisko  wicedyrektora,  o  ile  łączna  liczba
oddziałów  przedszkolnych  i  szkolnych  będzie  wyższa  niż  12.  We  wszystkich  innych
przypadkach decyzję podejmuje Organ Prowadzący.

6. Postępowanie w sprawach, o których mowa w p. 2 i 3 określają odrębne przepisy.

§ 11. 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy Zespołu i jego organów.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zespołu.

3. Dyrektor zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania pro zdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły (o ile taka istnieje) oraz Rady Rodziców
podjęte  w ramach  ich  kompetencji  stanowiących,  a  także  wstrzymuje  uchwały  niezgodne  z
prawem w terminie 14-dniowym od otrzymania pełnego tekstu uchwały;

5) przestrzega, aby społeczne organy szkoły – Rada Szkoły (o ile taka istnieje), Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski działały w ramach obowiązujących przepisów prawnych; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za
ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną,  finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu;

7) wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  i  nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w  organizacji
praktyk pedagogicznych;

10) odpowiada za właściwą organizację  i  przebieg sprawdzianu po klasie szóstej  i egzaminu
gimnazjalnego;

11)  stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji
w szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność
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wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;

12) Dyrektor Zespołu dopuszcza do użytku Szkolny Zestawy Programów po zasięgnięciu opinii
Rady  Pedagogicznej  do  dnia  31  sierpnia  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  ma
obowiązywać. Dla Zespołu dopuszcza się Zestaw wspólny lub rozdzielny dla każdej placówki.

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu: 

1) po podjęciu  uchwały  przez  Radę Pedagogiczną  Dyrektor  wnioskuje  do  Kuratora  Oświaty
o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

2) w  porozumieniu  z  Radą  pedagogiczną  może  wystąpić  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom przedszkola i szkoły z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej;

3) w  porozumieniu  z  Radą  pedagogiczną  może  wystąpić  do  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby
podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

5. Dyrektor  jest  kierownikiem zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w zespole  nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu;

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  oraz  innym
pracownikom zespołu;

3) występowania  z  wnioskami  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  w  sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

7. Dyrektor  Zespołu  nie  może  ujawniać  ani  udostępniać  informacji  bądź  dokumentów
związanych  z procesem  nauczania,  wychowania  i  opieki,  dokumentów  finansowych,  akt
osobowych pracowników osobom postronnym,  innym organom szkoły,  które  nie  są  do tego
uprawnione. 

8. Dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  są  do  dyspozycji  Rady
Pedagogicznej, Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, dokumenty dotyczące finansów i
spraw ekonomiczno-gospodarczych Organu Prowadzącego.

9.  Do akt osobowych mają wgląd: osoby, których akta dotyczą, Dyrektor Zespołu i oba
organy przy zachowaniu tajemnicy służbowej.

10. W  razie  wątpliwości,  które  dokumenty  szkolne  należy  udostępnić  osobom
zainteresowanym Dyrektor zasięga opinii Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu
Prowadzącego lub Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

11. Rada Rodziców, Rada Uczniowska nie ma wglądu do dokumentów w w/w obszarach.

12. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Szkoły (jeżeli taka istnieje), Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i rodzicami.

13. Dyrektor  Zespołu  do  dnia  30  września  każdego  roku  zarządza  ogólne  zebranie
rodziców,  na którym  przekazuje  informacje  dotyczące  organizacji  pracy  Zespołu  i  inne.
Po zebraniu ogólnym mogą się odbywać zebrania klasowe. Na tym zebraniu Rada Rodziców
może przeprowadzić wybory na dany rok szkolny. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem
ustalonym przez Radę Rodziców.

14. W przypadku nieobecności  dyrektora zespołu zastępuje go wicedyrektor  (jeżeli  jest
powołany) lub inny nauczyciel wyznaczony przez Organ Prowadzący.
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15. W przypadku konieczności wyjazdu dyrektora w sprawach służbowych zastępuje go
inny nauczyciel, który przyjął te obowiązki drogą zarządzenia Dyrektora Zespołu.

16. Powierzenie obowiązków na czas dłuższy niż doraźnie dokonuje Organ Prowadzący.

17. W przypadku,  gdy  Rada  Rodziców  w  terminie  30  dni  od  dnia  rozpoczęcia  roku
szkolnego  nie  uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w sprawie  programów,  o  których
mowa w art. 54 ust.2 pkt. 1 a lub b Ustawy o Systemie Oświaty, programy te ustala Dyrektor
Zespołu w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.

18. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

19. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców wyraża zgodę w drodze decyzji na spełnianie
przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
Zezwolenie może być wydane jeżeli:

1) wniosek rodziców został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię PPP,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie  rodziców do przystępowania  w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  do  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych.

3) spełnianie  obowiązku  szkolnego  lub  przygotowania  przedszkolnego  poza  szkołą  określa
w szczególności Ustawa o systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z póź.zm.

§ 12. 1.  W zespole działa  Rada Pedagogiczna,  która jest  kolegialnym organem Przedszkola,
Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  Zespołu  i  wszyscy  nauczyciele
zatrudnieni w Zespole oraz pedagog szkolny, (psycholog, logopeda i instruktorzy, jeżeli szkoła
takich posiada), dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą, lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

5. Działanie Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

6. Zebrania  Rady Pedagogicznej  są  organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym  semestrze  w  związku  z  zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  i promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania  zwołuje  dyrektor  Zespołu,  mogą  też  być  zwoływane  na  wniosek  Organu
Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu Prowadzącego z inicjatywy Rady Szkoły (jeżeli
taka istnieje), albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
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8. Dyrektor  Zespołu  lub  Przewodniczący  przez  niego  wyznaczony  prowadzi
i przygotowuje  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

9. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje
o działalności Zespołu.

10. Nauczyciele  oraz  wszyscy  uczestnicy  Rady  Pedagogicznej  są  zobowiązani  do  nie
ujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 13.1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1) zatwierdza plan pracy Zespołu na każdy rok szkolny;

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje  uchwały  w sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych  w Zespole  po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły (jeżeli taka istnieje);

4) uchwala Statut Zespołu i zmiany (nowelizacje) wprowadzane  do Statutu;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) uchylony

7) uchylony

a) uchylony
b) uchylony
c) uchylony

8) może  wyrazić  zgodę  na  egzaminy  klasyfikacyjne  z  powodu  nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach;

9) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu
pozytywnej opinii pedagoga szkolnego i zgody rodziców;

10) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

11) może  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  ucznia,  który  nie  zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

12) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola,  szkoły i gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego przedszkola, szkoły, gimnazjum;

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

4)  propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału  nauczycielom stałych prac i  zajęć
w ramach  wynagradzanie  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.;

5)  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
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6) propozycje zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum do wyboru
przez uczniów;

7) dopuszczenie  do  użytku  przez  dyrektora  szkoły  zaproponowanego  przez  nauczyciela
programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania 

8) powierzenie  stanowiska  Dyrektora  Zespołu,  gdy  konkurs  nie  wyłonił  kandydata  albo  do
konkursu nikt się nie zgłosił;

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

10) powierzenie stanowiska v-ce dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole;

11) odwołanie ze stanowiska v-ce dyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

12) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w szkole;

13) ustalenie oceny pracy Dyrektora Zespołu;

14) delegowanie  przedstawiciela  Rady  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na
stanowisko Dyrektora Zespołu;

15) wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego lub cofa ją; 

16) program wychowawczy szkoły;

17) program profilaktyki;

18) utworzenie Zespołu Szkół, oraz akt założycielski (w sprawie połączenia szkół);

19) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;

20) zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

21) wzór jednolitego stroju jeżeli taki obowiązuje w szkole;

22) sytuacje, w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

23) organizację tygodnia pracy;

24) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

25) zezwolenie na indywidualny program nauki;

26) zezwolenie na indywidualny tok nauki;

27) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

28) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu
problemowo – zadaniowego;

29) wnioskowanie o nadanie imienia Zespołowi;

30) ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

31) wybór  przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej  do  zespołu  rozpatrującego  odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;

32) zgłoszonych kandydatów na członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;

33) stosowanie dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy
programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej  w  roku  szkolnym  2009/2010  –
2013/2014;
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34) stosowanie dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 – 2013/2014;

35)  Szkolny Zestaw Programów dopuszcza do użytku Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii
Rady  Pedagogicznej  do  dnia  31  sierpnia  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  ma
obowiązywać.

3. Rada  Rodziców  porozumiewa  się  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  planu
wychowawczego i planu profilaktyki, uchwala je a Rada Pedagogiczna realizuje.

§ 14.1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia
Organ Prowadzący oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny.  Organ Sprawujący Nadzór
Pedagogiczny  uchyla  uchwałę  w razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa po
zasięgnięciu  opinii  Organu  Prowadzącego.  Rozstrzygnięcie  Organu  Sprawującego  Nadzór
Pedagogiczny jest ostateczne.

§  15.1.  Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo bądź ręcznie w księdze
protokołów. Protokolarz udostępnia się Organowi Sprawującemu Nadzór Pedagogiczny.

4. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków w drodze tajnego głosowania wyłania
swojego reprezentanta do komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu. 

§  16.1.  Rada  Pedagogiczna  przygotowuje  projekt  Statutu  Zespołu  albo  jego  zmian
i przedstawia  do  uchwalenia  Radzie  Szkoły.  Jeśli  nie  ma  Rady  Szkoły  statut  uchwala  Rada
Pedagogiczna.

2 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

3 W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  Radę  Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

4 W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje
pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje  zarządzenia  w formie pisemnej  –
księga zarządzeń - wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby
w innych  miejscach.  Wszyscy  pracownicy  Zespołu  zobowiązani  są  do  systematycznego
zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego ich realizowania.

5 Członkowie Rady Pedagogicznej prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
którego  zadaniem  jest  w  szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  tego
oddziału.

6 Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo
– zadaniowe.

7 Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

8 Zespoły statutowe są w bezpośrednim nadzorze dyrektora szkoły.

20



9 Pracę i zadania zespołów określa procedura.

§  17.1 W  Zespole  Szkół  Gminnych  w  Siedlcu  działa  Rada  Rodziców,  wspólna  dla
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej Zespołu.

3.  Pracą  Rady  Rodziców  kieruje  Przewodniczący,  który  w  szczególności  zabiega
o stworzenie optymalnych warunków do współpracy z pozostałymi Organami Zespołu.

4. Rada  Rodziców  składa  się  z  przedstawicieli  rad  oddziałowych  wybieranych
w wyborach tajnych według ustalonej ordynacji wyborczej zawartej w regulaminie działalności
Rady zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty.

5. Aby  dać  równe  prawa  wyborcze  wszystkim  reprezentantom  oddziałów  wybory
decydujące  o pełnionych  funkcjach  w  Radzie  winny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu
wyborów oddziałowych, nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.

6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok i kończy się z dniem wyboru nowej Rady. Wybory
trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym. Może to być zebranie ogólne lub zebrania oddziałowe.

1) zebranie  reprezentantów  rodziców  w  celu  dokonania  wyborów  Rady  Rodziców  zwołuje
Dyrektor  Zespołu.  Wybory  te  mogą  się  odbyć  po  wybraniu  w  klasach  trójek  klasowych
i reprezentantów do Rady Rodziców.

7. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

8. Rada Rodziców w terminie 14 dni od wyborów uchwala regulamin swojej działalności,
który  nie  może  być  sprzeczny  ze  Statutem  Zespołu  i obowiązującym  prawem  nadrzędnym
(ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN, uchwały Rady Gminy Bochnia i inne).

9. Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę Rady,

2) tryb pracy Rady,

3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów,

4) inne  ważne  dla  pracy  Rady  ustalenia  obejmujące  np.  plan  pracy,  plan  finansowy,
gospodarowanie funduszami.

10. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Fundusze  gromadzone  są  na  koncie
bankowym Rady Rodziców.

11. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

12. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i  innych organów szkoły,  Organu
Prowadzącego Zespół oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Zespołu zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy o systemie oświaty.

13. Ważne  postanowienia  Rady  Rodziców  przybierają  formę  uchwał,  które  są
przedstawiane  Dyrektorowi  Zespołu  w  terminie  7  dni.  Uchwały  podpisuje  Przewodniczący
Rady.

14. Jeśli  uchwała  lub  inna  decyzja  Rady  Rodziców  jest  sprzeczna  z  obowiązującym
prawem lub interesem Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu Dyrektor zawiesza jej wykonanie,
o czym powiadamia Radę Rodziców w ciągu 14 dni od złożenia w sekretariacie Zespołu.
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15. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala Regulamin Rady Rodziców i podejmuje  uchwały;

2) uchwala zgodnie z obowiązującą w danym roku szkolnym ustawą  o systemie oświaty: 

a) program  wychowawczy  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

b) program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb
danego  środowiska,  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3) Aby  zapewnić  terminowe  uchwalenie  Programu  Wychowawczego  Szkoły  i  Programu
Profilaktyki dopuszcza się dwie procedury: 

a) zwołanie przez Dyrektora Zespołu,  wspólnego posiedzenia RP i RR, na którym w/w
organy  przedyskutują  zaproponowane  przez  Radę  Pedagogiczną  programy
i porozumieją się w ich sprawie oraz podejmą stosowne uchwały, 

b) jeżeli  to nie nastąpi,  do dnia 15 września Rada Rodziców (dotychczasowa lub nowo
wybrana) przedstawia Dyrektorowi propozycje Programu Wychowawczego i Programu
Profilaktyki zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 a,b Ustawy o Systemie Oświaty. Wstępną
wersję programu może opracować Rada Pedagogiczna na wniosek Rady Rodziców,

c) do  dnia  20  września  Dyrektor  przedstawia  je  Radzie  Pedagogicznej
do przeanalizowania i zaopiniowania,

d) do dnia 25 września Dyrektor przekazuje Radzie Rodziców programy wraz z uwagami
Rady Pedagogicznej,

e) jeżeli  Rada  Rodziców  akceptuje  ustalone  przez  Radę  Pedagogiczną  zmiany,
w terminie do dnia 30 września uchwala oba programy,

f) jeżeli Rada Rodziców nie akceptuje zmian to do dnia 28 następuje w Radzie Rodziców
drugie  czytanie,  po  którym  Rada  w  formie  uchwały  przekazuje  swoje  stanowisko
Dyrektorowi Zespołu,

g) jeśli stanowisko Rady Rodziców jest negatywne Dyrektor Zespołu zgodnie z art.  54
ust 4  ustala  program  wychowawczy  szkoły  i  program  profilaktyki  w  uzgodnieniu
z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.  Programy ustalone  przez Dyrektora
Zespołu  obowiązują  do  czasu  uchwalenia  programów  przez  Radę  Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

h) jeżeli  nie  nastąpi  porozumienie  w/w sprawie  do  końca  roku szkolnego  obowiązują
programy ustalone przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z Organem Sprawującym
Nadzór Pedagogiczny.

16. Rada Rodziców opiniuje zgodnie z Ust. o Syst. Ośw., KN i rozp. MEN:

1) program  i  harmonogram  poprawy  efektywności  kształcenia  lub  wychowania  w Zespole
zgodnie z art. 34 ust 2 oraz art. 54 ust 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

2)  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora (art.54,ust.2,pkt3 ust. o syst.ośw.);

3) uchylony;

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela);

5) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z § 2 ust.6 rozp. MENiS z dnia 12 lutego
2002;
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6) przedstawioną  przez  dyrektora  propozycję  realizacji  dwóch  godzin  obowiązkowych
wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z § 3 ust.1
rozp. MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r.

7) pkt 5 i 6 dotyczy pierwszego wprowadzenia zajęć. W przypadku braku zmian Dyrektor nie
zasięga opinii.

17. Opinia Rady Rodziców nie jest dla dyrektora wiążąca. 

18. Rada  Rodziców  spośród  swoich  członków  w  drodze  tajnego  głosowania  wyłania
swojego reprezentanta do komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu. 

§  18.1.  Zasady  współdziałania  organów  Zespołu  oraz  sposób  rozwiązywania  sporów
między nimi.

1) Wszystkie  organy  zespołu  współpracują  w  duchu  porozumienia,  tolerancji  i  wzajemnego
szacunku  umożliwiając  swobodne  działanie  i  podejmowanie  decyzji  w  granicach  swoich
kompetencji;

2) Rada  Rodziców  współdziała  z  Dyrekcją   nauczycielami  i  rodzicami  w  celu  jednolitego
oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki;

3) Samorząd Uczniowski jako reprezentacja uczniów może przedstawiać innym organom szkoły
wnioski i opinie dotyczące podstawowych praw uczniów;

4) Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  Zespołu  poprzez  swoje
reprezentacje:  Radę  Rodziców  i  Samorząd  Uczniowski  wybrane  w  sposób  demokratyczny
w wyborach tajnych;

5) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi
Zespołu  lub  Radzie  Pedagogicznej  w  formie  pisemnej  lub  ustnej  podczas  protokołowanych
posiedzeń  tych  organów,  na  indywidualnym  spotkaniu  z  Dyrektorem  ustnie  lub  pisemnie.
W sprawach ważnych należy sporządzić notatkę służbową z odbytej rozmowy;

6) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów.
W  uzasadnionych  przypadkach  wymagających  podjęcia  decyzji  sprawa  jest  rozpatrywana
w terminie 14 dni;

7) W korespondencji obowiązuje tryb 14 – dniowy.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem: 

1) w sprawach konfliktowych orzekają  w pierwszej  instancji  wychowawcy klasy  -  dla
nauczycieli  uczących  w  danej  klasie,  Dyrektor  Zespołu  -  dla  wychowawców
i nauczycieli zatrudnionych w Zespole;

2) od  orzeczenia  Dyrektora  Zespołu  może  być  wniesione  odwołanie  do  Organu
Prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty wydania orzeczenia.

2) Konflikt pomiędzy nauczycielami: 

a) postępowanie  prowadzi  Dyrektor  Zespołu.  W przypadkach nie  rozstrzygnięcia  sporu
przez Dyrektora Zespołu strony mogą odwołać się do Organu Prowadzącego.

3) Konflikt  pomiędzy  Dyrektorem Zespołu  a  nauczycielami  rozpatruje  na  pisemny  wniosek
jednej ze stron Organ Prowadzący;

4) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:
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a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu,
b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do

Organu Prowadzącego. 

Rozdział 6

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 19.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowany przez
Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego
roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę do dnia 15 maja danego roku.

2. W  arkuszach  organizacyjnych  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  zamieszcza  się
w szczególności:  liczbę  oddziałów,  liczbę  dzieci,  liczbę  pracowników  z  podziałem  na
pedagogicznych  i  niepedagogicznych,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska
kierownicze,  ogólną  tygodniową  liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych  obowiązkowych
i dodatkowych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący,  liczbę
nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego, termin przystąpienia do postępowań
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  Dyrektor  Zespołu,
z uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład  zajęć
określając organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Rok szkolny trwa od dnia 1 września do 31 sierpnia.

5. Czas pracy przedszkola trwa od 1 września do 31 sierpnia. W zależności od potrzeb
środowiska  dyrektor  w  porozumieniu  z  Organem  Prowadzącym  określa  terminy  przerwy
w pracy przedszkola.

6. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych,  przerw
świątecznych oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają  przepisy  w  sprawie  organizacji  roku
szkolnego.

7. Kalendarz nowego roku szkolnego przygotowany przez Dyrektora Zespołu powinien
być  podany  uczniom  i  rodzicom  na  początku  roku  szkolnego  w  danym  roku  szkolnym
i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy
posiedzeń  klasyfikacyjnych  i  innych  Rady  Pedagogicznej  oraz  terminy  odwoływania  się  od
ustalonych stopni i ocen.

8. Dyrektor  Zespołu  może  powierzyć  ustalenie  tygodniowego  rozkładu  zajęć
i harmonogramu dyżurów wybranym członkom Rady Pedagogicznej.

9. Na lekcje  i  inne zajęcia  z uczniami nie mogą wchodzić osoby postronne bez zgody
Dyrektora Zespołu i nauczyciela prowadzącego.

10. W lekcjach i innych zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć rodzice po uprzednim,
każdorazowym uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu i nauczycielem prowadzącym.

11. Na tablicach ogłoszeń mogą być wywieszane materiały po konsultacji i za aprobatą
Dyrektora Zespołu.

24



ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 20.1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.

2. Wychowanie przedszkolne  obejmuje  dzieci  w wieku 3 – 6 lat.  Dziecko posiadające
problemy rozwojowe może być odroczone od obowiązku szkolnego i uczęszczać do przedszkola
do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  może  przyjąć  do  przedszkola
dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

4. Dziecko  w wieku  6  lat  jest  obowiązane  odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne
w Przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej. Dyrektor
przedszkola  nie  może  skreślić  z  listy  wychowanków,  dziecka,  które  odbywa  obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne.

5. Czas  pracy  przedszkola  jest  ustalany  przez  Organ  Prowadzący  i  trwa  10  godz.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ
Prowadzący. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w dwóch grupach mieszanych w godz. od 7.00
do 17.00. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wynosi nie mniej
niż 5 godz. dziennie. Podstawa programowa jest realizowana w godz. 8.00 – 13.00.

6. Przedszkole  składa  się  z  3  oddziałów  dzieci  w  zbliżonym  wieku.  Dopuszcza  się
zwiększenie lub zmniejszenie ilości oddziałów. W przedszkolu można tworzyć grupy między
oddziałowe.

7. Liczba  dzieci  w  oddziale  prowadzonym  przez  jednego  nauczyciela  nie  może
przekraczać 25.

8. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia
Poradni Psychologicznej  określającego ich poziom rozwoju psychicznego i  ich stan zdrowia.
W przedszkolu  mogą  być  organizowane  zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze  dla  dzieci
z upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  na  zasadach  określonych  w  odrębnych
przepisach.

§ 21.1. Praca opiekuńczo - wychowawczo – - dydaktyczna prowadzona jest na podstawie
programu  wychowania  przedszkolnego,  który  zawiera  treści  podstawy  programowej
wychowania przedszkolnego i dopuszczany jest do użytku przez dyrektora.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/  w przedszkolu  mogą być  prowadzone
zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych w czasie przekraczającym
ustalony  przez  Organ  Prowadzący  czas  przeznaczony  na  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie
i opiekę powinien by dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci według następujących zasad:

1) w pierwszej  kolejności  wszystkie  dzieci  6  -  letnie,  które  odbywają  obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców
samotnie wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
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stopień  niepełnosprawności  bądź  całkowitą  niezdolność  do  pracy  oraz  niezdolność  do
samodzielnej  egzystencji,  na  podstawie  odrębnych przepisów,  a  także  dzieci  umieszczone  w
rodzinach  zastępczych,  dzieci  z  rodzin  niewydolnych  wychowawczo,  dzieci  z  rodzin
wielodzietnych,  dzieci  z  rodzin  o  trudnej  sytuacji  materialnej,  dzieci  rodziców pracujących.
W miarę wolnych miejsc mogą być przyjmowane dzieci z terenu Gminy Bochnia oraz innych
gmin;

2) osoby  nie  będące  obywatelami  polskimi  są  przyjmowane  do  przedszkola  na  warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich;

3) informacja o zapisach do przedszkola podawana jest poprzez tablicę ogłoszeń w przedszkolu,
sołectw przynależnych do obwodu oraz pod kościołem, a także poprzez ogłoszenia parafialne
i stronę internetową;

4) zapisy trwają od 1 marca do 30 marca każdego roku, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane
są dzieci w ciągu roku szkolnego;

5) przedszkole  zapewnia  dzieciom  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą,  ochronę
i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie;

6) w  przypadku,  gdy  rodzic  /prawny  opiekun/  nie  uiszcza  opłat  z  tytułu  pobytu  dziecka
w przedszkolu  i  wyżywienia  dziecko  może  być  skreślone  z  listy  wychowanków.  Można  to
uczynić  po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  w  drodze  negocjacji  i  pisemnym
powiadomieniu rodzica /prawnego opiekuna/ o terminie skreślenia;

7) skreślenie nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 22.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa  arkusz  organizacji  przedszkola  opracowany  przez  dyrektora  przedszkola  do  dnia
30 kwietnia  każdego  roku  i  przedstawiony  do  zatwierdzenia  przez  organ  prowadzący.
Organ Prowadzący zatwierdza arkusz organizacji przedszkola do dnia 15 maja danego roku.

1) W arkuszu organizacji  przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci,  czas pracy
poszczególnych  oddziałów,  liczbę  pracowników  przedszkola  z  podziałem  na  pracowników
pedagogicznych  i  niepedagogicznych,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska
kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

2) W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego
liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli
przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz
wskazuje  się  najbliższe  terminy  złożenia  przez  nauczycieli  wniosków  o  podjęcie  tych
postępowań.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej,  z  uwzględnieniem  przepisów  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Ramowy  rozkład  dnia  określa:  czas  przyprowadzania  oraz
odbierania  dzieci,  godziny  posiłków,  czas  realizacji  5  godzin  podstawy  programowej
wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

3. W szczególnych przypadkach losowych, na wniosek Dyrektora Zespołu, Wójt Gminy
Bochnia może zwolnić rodzinę z opłaty za świadczenia przedszkola na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy.

4. Zasady  oraz  wysokość  opłat  za  świadczenia  ustala  Rada  Gminy  Bochnia  poprzez
uchwałę.

5. Dzieci mogą korzystać z wyżywienia:
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1) Za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkola pobiera się miesięczną opłatę;

a) przedszkole  pobiera  niepodzielną  opłatę  za  wszystkie  posiłki  oferowane  dzieciom
w ciągu  dnia  –  zgodnie  z  organizacją  przedszkola  zatwierdzoną  przez  organ
prowadzący,

b) wysokość  opłaty  miesięcznej  dla  dzieci  wylicza  się  jako  iloczyn  liczby  dni  pracy
przedszkola  w  miesiącu  i  dziennej  stawki  żywieniowej  ustalonej  dla  wydawanych
posiłków,

c) dzienna  stawka  żywieniowa  stanowi  przeciętny  w  skali  całego  miesiąca  koszt
produktów użytych do sporządzania wszystkich posiłków w ciągu jednego dnia i jest
ustalana przez Radę Gminy Bochnia,

d) jest ustalona przez Dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym,

e) korzystający  z  wyżywienia  wnoszą  opłaty  za  żywienie  nie  później  niż  do  10 dnia
każdego miesiąca,

f) opłaty za wyżywienie pobiera intendentka Zespołu Szkół Gminnych za pokwitowaniem
i odprowadza je na rachunek bankowy,

g) w  przypadku  nieobecności  dzieci  lub  pracowników  korzystających  z  żywienia
pomniejsza się opłatę za żywienie wnoszoną w kolejnym miesiącu o należność za dni
nieobecności,

h) przy ustalaniu  dni  nieobecności  nie  uwzględnia  się  dnia  jej  zgłoszenia  z  wyjątkiem
planowanych nieobecności zgłaszanych co najmniej 1 dzień wcześniej,

i) oświadczenia  o  planowanej  nieobecności  odbiera  Dyrektor  lub  wychowawca  grupy
przedszkolnej albo intendentka.

2) Dzieci  odbywające  roczne  obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne  mogą  nieodpłatnie
przebywać w placówce nie dłużej niż 5 godzin dziennie;

3) Jeżeli  dziecko  odbywające  roczne  przygotowanie  przedszkolne  przebywa  w  przedszkolu
dłużej niż 5 godz. dziennie rodzic uiszcza miejscówkę i opłatę żywieniową ustalone na dany rok
szkolny.

Rozdział 7

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 23.1.  W  Zespole  dopuszcza  się  tworzenie  stanowiska  wicedyrektora,  jeżeli  będzie
12 oddziałów. Za zgodą Organu Prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora
przy mniejszej ilości oddziałów.

2. Dyrektor  Zespołu  za  zgodą  Organu  Prowadzącego  może  tworzyć  dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  administracji  i  obsługi  w
oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez Organ Prowadzący. Warunkiem zatrudnienia
na  stanowisku  pedagogicznym  jest  posiadanie  kwalifikacji  pedagogicznych,  zgodnych
z obowiązującymi przepisami. 

4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać
40 godzin tygodniowo.

5. W ramach  czasu  pracy  oraz  ustalonego  wynagrodzenia  nauczyciel  obowiązany  jest
realizować:
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1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami  lub
wychowankami albo na ich rzecz;

2) inne  czynności  i  zajęcia  wynikające  z  zadań  statutowych  szkoły,  ze  szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań
uczniów; 

3) zajęcia  i  czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym;

4) zajęcia  opiekuńczo  –  wychowawcze  uwzględniające  potrzeby  i  zainteresowania  uczniów
zgodnie z art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b KN;

5) przeprowadzać  diagnozę  przedszkolną  w  roku  poprzedzającym  naukę  w  klasie  pierwszej
szkoły podstawowej.

§ 24.1. Priorytetowe obowiązki nauczycieli:

1) Nauczyciel obowiązany jest:

a) rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  w tym
zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w  czasie  zajęć
organizowanych przez szkołę,

b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

d) kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,

e) dbać  o  kształtowanie  u  uczniów postaw moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  z  ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

f) każdy  nauczyciel  podejmujący  pracę  przed  nawiązaniem  stosunku  pracy  jest
obowiązany  przedstawić  Dyrektorowi  Zespołu  informację  z  Krajowego  Rejestru
Karnego.

2. Zadania nauczyciela przedszkola, szkoły i gimnazjum:

1) realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w szkole  podstawowej
i gimnazjum  oraz  planowanie  i  prowadzenie  pracy  wychowawczo  –  dydaktycznej,  a  także
odpowiedzialność za jej jakość;

2) współdziałanie  z  rodzicami  /prawnymi  opiekunami/  w sprawach wychowania  i  nauczania
dzieci  z  uwzględnieniem  prawa  rodziców  /prawnych  opiekunów/  do  znajomości  zadań
wynikających  z  programu  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego,  a  także
uzyskiwania  informacji  dotyczących  edukacji,  zachowania  i  rozwoju  dziecka.  Prowadzenie
w przedszkolu obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:

3) wybór  programu  nauczania  i  podręcznika  obowiązujących  w  poszczególnych  etapach
edukacyjnych:

a) nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu ma prawo do wyboru podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do użytku przez właściwego ministra do spraw
oświaty  i wychowania  opublikowanych  na  stronie  MEN.  Podręczniki  wspomagające
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edukację  tzw.  podręczniki  pomocnicze  wychowania  przedszkolnego  nie  podlegają
procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN. Dyrektor szkoły podaje do
publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca poprzedzającego rok szkolny, w którym ma
obowiązywać,

b) przypadku  samodzielnego  opracowania  przez  nauczyciela  własnego  programu
wychowania  przedszkolnego  oraz  programu  kształcenia  ogólnego  lub  opracowania
samodzielnego  z wykorzystaniem  programów  nauczania  wpisanych  do  wykazów
wymagane  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii  nauczyciela  mianowanego  lub
dyplomowanego posiadającego odpowiednie kwalifikacje,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu przedstawia dyrektorowi program
nauczania  napisany  przez  wskazanego  autora  lub  zespół  autorski  i  wydany  przez
wskazane wydawnictwo oraz podany do publicznej wiadomości urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Program musi spełniać wszelkie
wymagania  formalne  w  zakresie  zgodności  z  przepisami  prawa  oświatowego  oraz
wymagania  jakościowe  pozwalające  dobrze  zrealizować  wszystkie  cele  edukacyjne
zapisane w podstawie programowej danego przedmiotu.

4) zapewnienie  przedszkolakom  i  uczniom  bezpieczeństwa  podczas  zajęć  obowiązkowych,
dodatkowych i innych pozalekcyjnych;

5) doskonalenie  swoich  wiadomości  i  umiejętności  poprzez  podejmowanie  doskonalenia
zawodowego;

6) udzielanie  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu
o rozpoznanie ich potrzeb, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

7) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego dzieci oraz udzielanie im pomocy
w przypadku występujących problemów;

8) rozwijanie  i  ukierunkowanie  zdolności  i  zainteresowań  dzieci  oraz  udzielanie
im wszechstronnej pomocy; 

9) efektywne wykorzystanie jednostki dydaktycznej i pomocy dydaktycznych;

10) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;

11) poinformowanie  ucznia  ustnie  na  14  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady
Pedagogicznej  o  przewidywanych  dla  niego  stopniach  śródrocznych  (końcowo  rocznych)
z poszczególnych przedmiotów nauczyciele) i zachowania (wychowawca);

12) powiadomienie  rodziców  o przewidywanym  stopniu  niedostatecznym  z  nauczanego
przedmiotu i nagannej ocenie z zachowania w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na
miesiąc przed zakończeniem semestru lub rocznych zajęć edukacyjnych (wychowawca); 

13) realizowanie  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby
i zainteresowania uczniów zgodnie z art. 42 ust.3 pkt 2 lit.a i b KN;

14) prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  dokumentowany  w  ustalony  sposób,
zakończonych analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przeprowadzanie
diagnozy następuje w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) opanowanie  w  najwyższym  możliwym  stopniu  standardów  edukacyjnych  w  zakresie
wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową;

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych
przez szkołę;

29



3) wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;

4) niedopuszczalne jest:

a) pozostawianie uczniów bez opieki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) niepunktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji,

c) nierzetelne  pełnienie  dyżurów  w  miejscach  przebywania  uczniów  podczas  przerw
między  lekcyjnych  i  zajęć  pozalekcyjnych.  Dyżurującemu  nauczycielowi  nie  wolno
zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela,

d) zlecanie uczniom zadań, podczas wykonywania których pozostają bez opieki,

e) brak właściwie sprawowanej opieki podczas wycieczek i imprez szkolnych,

f) nie  reagowanie  na  negatywne  zachowania  i  postawy  wskazujące  na  ewentualne
problemy uczniów.

4. Nauczyciele przedszkola oraz klas I-III zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami
swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole i przedszkolu do czasu odbioru dzieci
przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby przez nie upoważnione. 

5. Dziecko  klas  I  -  III  może  samo odbywać  drogę  ze  szkoły  do  domu po  uzyskaniu
pisemnego oświadczenia rodzica /prawnego opiekuna/.

6. Nauczyciele po skończonych zajęciach odprowadzają uczniów do szatni.

7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

8. Praca nauczyciela  powinna cechować się bezstronnością  i  obiektywizmem w ocenie
uczniów,  podmiotowym  i  sprawiedliwym  ich  traktowaniem,  indywidualnym  podejściem
do spraw każdego ucznia. 

9. Nauczyciel  ma  obowiązek  zachowania  w  tajemnicy  informacji  uzyskiwanych
od wychowawców, rodziców,  pedagoga szkolnego,  Dyrektora  Zespołu  lub z  innych źródeł  -
dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia. 

§ 25.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest,  aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) w przypadku wynikającym z istotnych potrzeb szkoły;

2) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności
przez Dyrektora Zespołu;

3) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy;

4) w  wyniku  decyzji  Dyrektora  Zespołu,  podyktowanej  stwierdzonymi  błędami
wychowawczymi. 

4. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Zespołu. W przypadku
wniosku rodziców lub  samego nauczyciela  o odwołanie  go z  funkcji  wychowawcy Dyrektor
podejmuje decyzję w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. 

5. Zadania nauczyciela wychowawcy:

1) tworzenie  planu  pracy  wychowawczej  w  oparciu  o  Program  wychowawczy,  Program
profilaktyki i Plan pracy szkoły oraz jego realizacja;

2) ustalanie tematyki lekcji wychowawczych i jej realizacja;
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3) wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

b) stała kontrola wpisów innych nauczycieli (tematy, oceny, arkusze),

c) wypisywanie świadectw szkolnych,

d) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy,

e) wykonywanie  innych  czynności  administracyjnych  dotyczących  klasy,  zgodnie
z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami  dyrekcji  oraz  uchwałami  rady
pedagogicznej,

f) prowadzenie zeszytu wychowawczego, teczki wychowawcy, ewentualnie inna przyjęta
w  szkole  forma  gromadzenia  danych  o  klasie  i  uczniach  oraz  korespondencji
z rodzicami.

4) systematyczne  ocenianie  sprawowania  uczniów  zgodnie  z  wewnątrzszkolnymi   zasadami
oceniania;

5) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

6) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

7) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

8) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

9) planowanie  i  organizowanie  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różnych  formy  życia
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

10) współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  oddziale,  uzgadniając  z  nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
i z różnymi  trudnościami  i  niepowodzeniami),  informowanie  ich  w sposób  dyskretny
o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ
na poziom ich nauki i zachowanie;

11) kierowanie  zespołem nauczycieli  uczących  w danej  klasie  w zakresie  ustalania  dla  niej
zestawu programów nauczania oraz ich modyfikacji;

12) utrzymywanie  kontaktów  z  rodzicami  uczniów  (spotkania  indywidualne,  rozmowy
telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych  dzieci,  okazywania  rodzicom  pomocy  w  ich  działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania
ich w sprawy życia klasy, szkoły i środowiska;

13) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców organizowanych przez dyrekcję;

14) organizacja  i przeprowadzanie  zebrań  oddziałowych  w  przedszkolu  i  klasowych
przynajmniej 4 razy w roku, a w razie potrzeby więcej;

15)  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

16)  korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców,
pedagoga  szkolnego,  pracowników  Poradni  Psychologicznej,  pielęgniarki  szkolnej,
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pracowników Wydziału Prewencji Policji,  współpraca z instytucjami kulturalno- oświatowymi
oraz innymi działającymi w środowisku i poza nim.

6. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela opiekun stażu,  
dyrektor.

7. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny.

8. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) opracowanie  wraz  z  zespołem  wychowawców  lub  zespołem  ds.  programów  Programu
Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;

2) realizacja zadań w/w programów przeznaczonych dla pedagoga szkolnego;

3) wspieranie  działań  opiekuńczo-wychowawczych  nauczycieli,  wynikających  z programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

4) przewodniczenie zespołowi wychowawców klas, tworzenie planu pracy zespołu i czuwanie
nad jego systematyczną realizacją; 

5) stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, policją, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej;

6) stała  współpraca  z  wychowawcami,  innymi  nauczycielami  i  rodzicami  w  sferze  działań
wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

7) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;

8) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w tym  uczniom  z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

9) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

10) podejmowanie  działań  profilaktyczno-wychowawczych  wynikających  z programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

11) działanie  na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej  uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

12) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

13) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w celu  wspierania  rozwoju  ucznia,  określenia
odpowiednich  form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  działań  profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

14) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

15) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
ucznia.

9. Zadania szkolnego koordynator d.s. bezpieczeństwa.

1) Koordynatorem  d.s.  bezpieczeństwa  w Zespole  Szkół  gminnych  w Siedlcu  jest  pedagog
szkolny lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu. Zakres zadań koordynatora
wynika  z  analizy  zagrożeń  dla  uczniów  i  potrzeb  Zespołu  w tym  zakresie.  Do  zadań
koordynatora należy:
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a) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb Zespołu w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Ocenianie stanu bezpieczeństwa Zespołu i przedstawianie wniosków na posiedzeniach
plenarnych  rady  pedagogicznej.  Wnioskowanie  o  ujęcie  niezbędnych  priorytetów
dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły,

b) koordynowanie  działań  w  ramach  budowy  i  realizacji  szkolnego  programu
wychowawczego  i programu  profilaktyki oraz  podjęcie  starań  związanych
z uzyskaniem  wsparcia  w  celu  realizacji  programów  i  projektów  edukacyjnych
promujących bezpieczeństwo,

c)  inicjowanie  i  koordynowanie  działań  wszystkich  podmiotów  szkolnych
nauczycieli,  uczniów/wychowanków,  rodziców w  zakresie  poprawy
bezpieczeństwa, np.

a) organizowanie spotkań wychowawców,
b) projektowanie spotkań z rodzicami,
c) proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców,
uczniów, wynikających z potrzeb szkoły/placówki,
d) nawiązywanie współpracy z instytucjami np. Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym itp.,
e)  pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy 
z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami 
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

d) korzystanie  ze  szkoleń,  informacji,  edukacji  prawnej  oraz  przekazywanie  uzyskanej
wiedzy  i umiejętności  wszystkim  pracownikom  (na  przykład  w  zakresie  udzielania
pierwszej pomocy),

e) opracowanie  i  przestrzeganie  szkolnych  procedur  postępowania  w  sytuacjach
kryzysowych  (m.in.  postępowanie  w  sytuacji  różnych  zagrożeń,  postępowanie
z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje
na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających),

f)  podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania
czasu wolnego  i promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

a) koordynowanie  zajęć  pozalekcyjnych  w  tym  edukacyjnych,  opiekuńczo  –
wychowawczych,  profilaktycznych  i  pomocy psychologiczno  –      pedagogicznej
dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Zespole,

b) koordynowanie realizacji  zadań statutowych Zespołu w tym zadań opiekuńczych,
wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,

g)  podejmowanie działań mający na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami
w Internecie. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.1 Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Zespół  posiada  pieczęć  urzędową  wspólną  oraz  po  jednej  pieczęci  dla  szkoły
i gimnazjum.

2. Tablice  przedszkola,  szkoły  i  gimnazjum  wchodzących  w  skład  Zespołu  powinny
zawierać jego nazwę oraz nazwę jednostki będącej jego częścią składową.

§ 27.1  Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał. Może bić medale
pamiątkowe i okolicznościowe, wydawać gazetkę szkolną, prowadzić stronę internetową.

1. Zespół  może  współpracować  ze  szkołami,  przedszkolami  i  instytucjami  za  granicą,
organizować tam wycieczki i wyjazdy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi.

§ 28.1 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Świadectwa  ukończenia  szkoły,  duplikaty  świadectw  oraz  inne  druki  i  dokumenty
wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

4.Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci
i młodzieży po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną
formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

1. Za  zgodą  Organu  Prowadzącego  Dyrektor  Zespołu  może  udostępniać  obiekt  lub
organizować imprezy i uroczystości czerpiąc w ten sposób dodatkowe fundusze.

§ 29.1  Regulaminy określające działalność organów Zespołu: Rady Pedagogicznej, Rady
Szkoły /jeżeli  taka istnieje/,  Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,  jak też regulaminy
wynikające z celów i zadań Zespołu nie mogą być sprzeczne z Ustawą o Systemie Oświaty,
przepisami wykonawczymi oraz z zapisami niniejszego Statutu.

§ 30.1 Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół Gminnych 
w Siedlcu jest Rada Pedagogiczna wspólna dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.Nowelizacja lub zmiana Statutu następuje w formie uchwały. 

2. Dokonywanie  zmian  odbywa  się  w  trybie  określonym w  ustawie,  a uchwała  w  tej
sprawie  podejmowana  jest  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności,  co  najmniej
2/3 regulaminowego składu Rady. 

3. Jeżeli  w  ciągu  roku  szkolnego  zmiany  w  Statucie  są  znaczące  dopuszczalne  jest
wydanie raz w roku jednolitego tekstu Statutu.

§ 31.  1  Statut  wchodzi  w  życie  od  dnia  01.09.2016  r.  zatwierdzony  Uchwałą  Rady
Pedagogicznej Nr 13/30/08/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
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