
 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W 

MIELNIKU 

  

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

  

1. Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku obejmuje: 

1)     Przedszkole w Mielniku, 

2)     Szkołę Podstawową w Mielniku, 

3)     Publiczne Gimnazjum w Mielniku. 

2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej 

szkoły. 

3. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach 

dopuszcza się używanie skrótu nazwy. 

4. Zespół ma swoją siedzibę w Mielniku przy ul. Brzeskiej 132. 

  

§ 2 

  

1. Organem prowadzącym Zespół jest GMINA MIELNIK. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest PODLASKI KURATOR OŚWIATY. 

  

§ 3 

  

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Mielnik, działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

2. Zespół działa na podstawie ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz niniejszego Statutu. 

  

  

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

  



§ 4 

  

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie a także 

szkolne programy profilaktyczny i wychowawczy. 

2. W realizacji zadań Zespół respektuje zobowiązana wynikające z: 

1)     Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 

2)     Deklaracji Praw Dziecka, 

3)     Konwencji o Prawach Dziecka, 

4)     Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, Zespół w szczególności: 

1)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez: 

- realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych 

przedmiotów obowiązkowych, 

- wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w 

kierowaniu własnym rozwojem, 

2)     umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kontynuowanie kształcenia w 

gimnazjum, 

3)     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku 

uczniów poprzez: 

- ścisłą współpracę z rodzicami, 

- realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

- kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, 

- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

4)     sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

warunków i możliwości, 

5)     umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, 

6)     kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny poprzez: 

- włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości 

okolicznościowych, 



- wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło, hymn), 

- przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w przedszkolu, szkole 

podstawowej, gimnazjum i poza nimi poprawnym językiem ojczystym 

7)     kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: 

- ścisły kontakt z placówkami kultury, 

- spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, 

- obchody świąt i rocznic, 

8)     udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych oraz umożliwia 

kontakt i współpracę wychowawców klasowych z poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną i pedagogiem, 

9)     umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania, 

10) organizuje nauczanie indywidualne, 

11) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

12) umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów i wychowanków 

poprzez koła zainteresowań i przedmiotowe oraz inne zajęcia, 

13) umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców) 

poprzez m.in. udział w zajęciach religii, rekolekcjach i świętach religijnych. 

  

§ 5 

  

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące: 

1)     z chwilą wejścia na teren Zespołu oraz zajęcia organizowane przez 

przedszkole, szkołę podstawową czy gimnazjum, wszyscy uczniowie i 

wychowankowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w 

szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2)     pracownicy, o których mowa pkt. 1 są zobowiązani do: 

a)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych 

prowadzonych zajęciach - nie wolno zostawiać uczniów, pod żadnym 

pozorem, bez opieki, 

b)     pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych 

miejscach i zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Dyrektora Zespołu, 



c)      wprowadzanie uczniów do sal i pracowni i przestrzeganie 

regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

3)     w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, 

technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku 

każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, 

4)     w sali gimnastycznej i na boisku, nauczyciel prowadzący zajęcia 

każdorazowo sprawdza sprawność sprzętu sportowego (przed rozpoczęciem 

zajęć), dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

dostosowując wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

asekurując uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu oraz wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli Zespołu: 

1)     każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie, zgłasza ustnie 

Dyrektorowi takie wyjście podając ilość uczestników i czas trwania wyjścia, 

2)     liczba nauczycieli - opiekunów oraz sposób opieki są ustalane indywidualnie dla 

każdej wycieczki, imprezy czy innych zajęć poza terenem szkoły, biorąc pod 

uwagę wiek, stopień rozwoju psychicznego, stan i zdrowia, niepełnosprawność 

osób uczestniczących w zajęciach' 

3)     na udział w wycieczce lub imprezie organizowanej poza granice gminy 

nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

4)     uczniowie biorący udział w wycieczce oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) 

składają pisemne oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu wycieczki, 

5)     wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia Karty wycieczki, 

zawierającej program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika 

oraz liczbę opiekunów, 

6)     nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, 

7)     kierownikiem wycieczki lub imprezy może być pracownik pedagogiczny lub inna 

osoba pełnoletnia wyznaczona przez  Dyrektora Zespołu, posiadająca 

kwalifikacje do realizacji form krajoznawstwa i turystyki, 

8)     opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba 

pełnoletnia, która uzyskała zgodę Dyrektora Zespołu. 



3. W trakcie przerw międzylekcyjnych na terenie Zespołu (szkoła podstawowa i 

gimnazjum) prowadzone są dyżury nauczycielskie. Zasady pełnienia dyżurów 

nauczycielskich: 

1)     nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowanym na początku każdego roku 

szkolnego "grafikiem", 

2)     dyżury pełnione są od godz. 7.30 do zakończenia zajęć w Zespole, 

3)     dyżury muszą być pełnione aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek 

zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w 

sanitariatach, szatniach, na boisku i na placu szkolnym, 

4)     w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu Dyrektor 

Zespołu wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

4. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem 

zawiadamia Dyrektora Zespołu, w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej 

pomocy, a w razie potrzeby powiadamia pogotowie ratunkowe. 

5. Dyrektor Zespołu powiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy oraz organ prowadzący; o 

wypadku ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym zawiadamia dodatkowo Kuratora Oświaty 

oraz prokuratora. 

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor Zespołu zawiadamia 

niezwłocznie inspektora sanitarnego. 

7. Procedury powypadkowe, prowadzone po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, 

określone są w przepisach § 42 do § 51 Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

  

§ 6 

  

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w Zespole organizuje dyrektor. W tym celu 

w  Zespole mogą być zatrudnieni: pedagog, psycholog i logopeda. 

2. Zakres zadań poszczególnych osób wymienionych w pkt. 1 określają zapisy § 38-40 

niniejszego statutu. 

§ 7 

  

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w szczególności w formie: 

1)     zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 



2)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

3)     zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

4)     zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 

5)     zajęć związanych w wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6)     porad dla uczniów, 

7)     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, 

psychoedukacyjnymi, wymaga zgody rodziców. 

3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej dla dane etapu edukacyjnego. Zajęcia 

prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników 

zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów (za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

liczba uczestników może być niższa). 

4. Zajęcia specjalistyczne: 

1)     korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego 

etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadające 

kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie w zakresie terapii 

pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów, z 

zastrzeżeniem pkt. 4 ; 

2)     logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniem mowy, który 

powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; 

zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje i odpowiednie 

przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy; liczba 

uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów, z zastrzeżeniem   pkt. 4; 

3)     socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie w zakresie pracy o charakterze 

terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 

10 uczniów, z zastrzeżeniem pkt. 4; 



4)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone 

indywidualnie. 

  

  

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZESPOŁU 

  

§ 8 

  

1. Organami Zespołu są: 

1)     Dyrektor Zespołu, 

2)     Rady Pedagogiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

3)     Rada Rodziców Przedszkola oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum, 

4)     Samorząd Uczniowski. 

2. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania 

dzieci. 

3. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor Zespołu, który: 

1)     zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji, 

2)     zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o 

podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, 

3)     organizuje spotkania organów Zespołu. 

4. Spory pomiędzy organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor Zespołu. 

5. Spory pomiędzy Dyrektorem Zespołu a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w 

zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ nadzoru 

pedagogicznego. 

  

§ 9 

  

1. Zespołem kieruje Dyrektor. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Zespołu określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Zespołu, jako kierownik zakładu pracy: 



1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi 

pracownikami Zespołu, 

2)     sprawuje nadzór wewnątrzszkolny wobec nauczycieli i pozostałych pracowników, 

3)     kształtuje twórczą atmosferę pracy w Zespole, właściwe warunki pracy, 

4)     dba o właściwe stosunki międzyludzkie, zachowanie życzliwości i uprzejmości w 

kontaktach pomiędzy wszystkimi pracownikami Zespołu, 

5)     sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

6)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

7)     realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji, 

8)     nadzoruje i odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

9)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe, celowe i gospodarne wykorzystanie, 

10) organizuje administracyjno - gospodarczą oraz finansową obsługę Zespołu, w 

tym celu współpracuje z Urzędem Gminy Mielniku 

11) dysponuje pozabudżetowymi środkami finansowymi, 

12) współpracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, samorządem uczniowskim 

oraz instytucjami i organizacjami środowiskowymi, 

13) nagradza i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Zespołu, 

14) występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych w 

sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu, 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

16) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i przedszkole. 

4. Dyrektor Zespołu ma także prawo: 

1)     wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu, 

2)     decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym 

funkcjonowaniu, 

3)     wypożyczania, za odpłatnością, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia Zespołu w 

celu przeznaczenia uzyskanych środków finansowych na poprawę 

funkcjonowania jednostki. 



5. Dyrektor Zespołu odpowiada za: 

1)     poziom uzyskanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę 

nad uczniami, 

2)     zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i Statutem 

Zespołu, 

3)     bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Zespołu podczas zajęć 

organizowanych przez Zespół, 

4)     celowe, gospodarne, zgodne z planem wykorzystanie środków finansowych 

przeznaczonych na działalność Zespołu, 

5)     zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

6)     prawidłowe zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz stan i 

bezpieczeństwo powierzonego majątku, 

7)     właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu 

gimnazjalnego. 

  

§ 10 

  

1. W Zespole działają Rady Pedagogiczne (Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), 

które są kolegialnymi organami Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną Przedszkola tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach Dyrektor 

Zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, bez względu na wymiar 

czasu pracy. 

3. Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach 

Dyrektor Zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej szkole, bez względu na 

wymiar czasu pracy. 

4. Radę Pedagogiczną Gimnazjum tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach Dyrektor 

Zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej szkole, bez względu na wymiar 

czasu pracy. 

5. Przewodniczącym wszystkich Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespołu. 

6. Zebrania Rad Pedagogicznych są protokołowane. 

7. W zebraniach Rad Pedagogicznych mogą brać udział (za zgodą lub na wniosek) inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego. Osoby te mają prawo głosu doradczego. 

8. Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych należy: 



1)     zatwierdzanie planów pracy odpowiednich szkół, przedszkola, 

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

odpowiednich szkół, 

3)     podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 

5)     podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnych zmian w Statucie 

Zespołu. 

9. Rada Pedagogiczna, zarówno Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum, opiniuje w 

szczególności: 

1)     organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych w poszczególnych szkołach, 

2)     projekt planu finansowego Zespołu, 

3)     wnioski Dyrektora Zespołu w sprawie przyznania nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4)     propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych. 

10. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w ust. 8 niezgodnych 

z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Rady Pedagogiczne mogą występować z wnioskami do organu prowadzącego o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora Zespołu o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole. 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

13. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rad 

Pedagogicznych ustalają opracowane i przyjęte przez nie regulaminy działania. 

14. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, jeżeli mogłyby naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli czy innych pracowników. 



15. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze Statutem 

Zespołu. 

§ 11 

  

1. W Zespole działają Rada Rodziców Przedszkola oraz Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum, stanowiące reprezentację rodziców uczniów i wychowanków. 

2. Rady Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne 

ze Statutem Zespołu. 

3. Rady Rodziców mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach do 

Dyrektora Zespołu, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego Zespół oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Rady Rodziców mogą gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł. 

5. Rady Rodziców opiniują przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 

6. Rady Rodziców opiniują program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Zespołu. 

7. Rada Rodziców Przedszkola opiniuje programy wychowania przedszkolnego. 

8. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Szkoły Podstawowej i Radą Pedagogiczną Gimnazjum uchwalają program wychowawczy 

i program profilaktyczny. 

9. Rady Rodziców, na wniosek Dyrektora Zespołu, opiniują podjęcie działalności w Zespole 

przez stowarzyszenia lub inne organizacje. 

10. Rady Rodziców opiniują plany finansowe składane przez Dyrektora Zespołu. 

11. Pozostałe zasady funkcjonowania Rad Rodziców określają regulaminy ich działania. 

  

§ 12 

  

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski będący reprezentacją uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Zespołu określa 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem uczniów. 

3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 



1)     rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i 

nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania 

współodpowiedzialności  za jednostkę i grupę, 

2)     kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków 

do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny, 

3)     przedstawianie władzom Zespołu opinii i potrzeb uczniów, spełnianie 

wobec nich rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

4)     organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych, 

5)     współdziałanie z władzami Zespołu w zapewnianiu uczniom należytych 

warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym 

od zajęć lekcyjnych, różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

6)     dbałość o mienie szkolne, 

7)     organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności 

w nauce, 

8)     rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie 

konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia 

się takiego konfliktu - zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego Dyrektorowi Zespołu lub Radzie Pedagogicznej. 

4. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1)     przedstawiania Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw 

uczniów, 

2)     przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego 

Zespołu, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3)     wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, 

4)     udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących 

życie społeczności uczniowskiej, 

5)     wydawania gazetek, prowadzenie kroniki lub radiowęzła, 

6)     współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z 

różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży, 

7)     zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród oraz prawo do 

wnoszenia uwag do opinii władz Zespołu o uczniach i udzielania poręczeń 

za uczniów, 



8)     udziału przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

9)     wnioskowania do Dyrektora Zespołu w sprawie powoływania 

określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego z 

ramienia Rady Pedagogicznej, 

10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w 

posiadaniu samorządu  oraz środkami wypracowanymi przez młodzież, 

11) Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora Zespołu, wydaje opinię w 

sprawie pracy nauczyciela. 

§ 13 

  

1. W Zespole nie mogą działać partie polityczne. 

2. W Zespole mogą działać: 

1)     związki zawodowe, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z 

późn. zm.), 

2)     stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność 

wychowawcza  wśród uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w 

ust. 2 pkt. 2 wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rad Rodziców. 

  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

  

§ 14 

1. Zespół Szkół funkcjonuje przez cały rok szkolny. 

2. Rok szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum dzieli się na dwa okresy, I - od 

początku roku szkolnego do ferii zimowych, II - od zakończenia ferii zimowych do 

zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Jego szczegółową 

organizację ustala minister właściwy do spraw oświaty. 

  

§ 15 



1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w danym 

roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowywany przez Dyrektora 

Zespołu i zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół. W arkuszu organizacyjnym 

określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę 

pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

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

określa arkusz organizacji szkoły i arkusz organizacji gimnazjum, opracowywane 

przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym 

mowa w przepisach w sprawie  ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. Arkusze organizacji szkoły i organizacji gimnazjum zatwierdza organ 

prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

3.      W szkole podstawowej i gimnazjum w arkuszu organizacyjnym określa się w 

szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez 

organ prowadzący szkołę. 

4.      Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji szkoły podstawowej i organizacji 

gimnazjum Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć organizowanych przez szkołę podstawową i 

gimnazjum. 

  

§ 15a 

  

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy trwającej od 1 

lipca do 20 sierpnia każdego roku. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 

16.00. 

2.      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat, 

odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności 

przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub 

ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci 

umieszczone w rodzinach zastępczych. 



3.      Miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Gminy Mielnik, 

miesięczną odpłatność za wyżywienie ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z 

organem prowadzącym. W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka 

(przed dniem nieobecności), trwającej dłużej niż 3 dni, opłata ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu. 

4.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest odział obejmujący dzieci o 

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności, przy czym liczba dzieci w oddziale nie może 

przekraczać 25 osób. 

5.      Dopuszcza się możliwość organizowania dyżurów nauczycieli w przypadku, gdy 

łączna liczba dzieci we wszystkich oddziałach w przedszkolu nie przekracza 15 osób 

(1 nauczyciel dyżurujący) lub 30 osób (dwoje nauczycieli dyżurujących). 

6.      Jednostka zajęciowa w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dodatkowych 

(nauka języka obcego, nauka religii): 

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

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

7.      Do przedszkola wychowankowie powinni być przyprowadzani i odbierani przez 

rodziców, prawnych opiekunów bądź inne osoby przez nich upoważnione, 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

8.      Podstawową formą pracy szkoły podstawowej i gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i 

wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

9.      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego a 

także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do 

szkoły podstawowej (na podstawie art. 14 i 16 Ustawy o systemie oświaty). 

1)     z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, 

2)     na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły podstawowej, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

10.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1)    z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego 

gimnazjum, 

2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przypadku gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami. 



3)    w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego 

gimnazjum jest większa, niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, w 

pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z najlepszymi wynikami po szkole 

podstawowej (wyniki na świadectwie szkolnym, wynik sprawdzianu po szkole 

podstawowej, dodatkowe osiągnięcia ucznia), z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 

Rozporządzenie MENiS a dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych 

11.  W szkole podstawowej i gimnazjum jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rady 

Pedagogiczne może podjąć uchwałę, w której określą inny czas trwania zajęć 

lekcyjnych. 

12.  Przerwy międzylekcyjne trwają 10 i 15 minut (przerwy obiadowe). 

13.  Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa 

(określonych w Rozporządzaniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych), klasy dzielone są na grupy. 

14.  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych 

przez Zespół, przy czym grupa uczniów uczestniczących w określonych zajęciach nie 

powinna liczyć mniej niż 10 osób. 

15.  Dla uczniów, którzy musza przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację 

dojazdu do szkoły, czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę 

szkolną. 

16.  Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są w grupach wychowawczych, przy czym 

liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

  

§ 16 

1.      Do realizacji celów statutowych Zespół posiada dla własnych potrzeb następujące 

pomieszczenia: budynek szkolny, budynek przedszkola, budynek hali sportowej i 

boisko szkolne, teren przedszkolny z podstawowym wyposażeniem. 

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

§ 17 



Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia między Dyrektorem Zespołu a daną placówką. 

  

§ 18 

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

  

  

§ 19 

1.      Na bibliotekę szkolną składają się wypożyczalnia i czytelnia. 

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu. 

3.      Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

4.      Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela 

bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora Zespołu. 

  

§ 20 

Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez: 

1. Gromadzenie zbiorów: 

3)     księgozbioru podręcznego lektur oraz literatury dla młodzieży, 

4)     czasopism przedmiotowo - metodycznych, 

5)     pomocy audiowizualnych. 

2. Katalogowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Udostępniane zbiorów bibliotecznych. 

4. Organizację warsztatu czytelniczego. 

5. Pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania 

czytelnictwa. 

6. Współpracę z Dyrektorem Zespołu, radami Pedagogicznymi, Samorządem Uczniowskim 

oraz innymi instytucjami. 

§ 21 

Organizacja pracy biblioteki: 

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją troku szkolnego. 



2. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza i biblioteki w danym roku szkolnym określa 

Dyrektor Zespołu. 

3. Selekcji księgozbioru dokonuje się systematycznie, wycofując egzemplarze nieaktualne i 

nieprzydatne do pracy oraz zniszczone. 

4. Czasopisma społeczno - kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, 

czasopisma metodyczne przez okres 5 lat. 

5. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu co 

najmniej raz na 5 lat; wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony. 

6. Dyrektor Zespołu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, 

zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące odpowiednią pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia. 

7. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, 

druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych orz pomocy dydaktycznych. 

8. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Zespołu. 

9. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Zespołu z budżetu Zespołu. 

  

§ 22 

1.      Zespół zapewnia uczniom i wychowankom możliwość i higieniczne warunki 

dożywiania. 

2.      Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolu jest odpłatne. Warunki 

korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor 

Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3.      Odpłatność za dożywianie jest w całości przeznaczana na zakup produktów do 

przygotowywania posiłków. 

4.      Dyrektor Zespołu może składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 

częściowe lub całkowite refundowanie opłat za uczniów będących w trudnej sytuacji 

materialnej. 

  

§ 23 

1.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Zespołu. 

2.       Świetlica jest organizowana dla uczniów Zespołu. Do świetlicy przyjmowani są 

uczniowie dojeżdżający oraz Ci, którzy bezpośrednio po zajęciach dydaktyczno - 

wychowawczych nie mają zapewnionej opieki rodziców. 



3.      Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy określa Regulamin świetlicy. 

4.      Godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym ustala Dyrektor Zespołu. 

5.      Świetlica jest organizowana w przypadku przydziału przez organ prowadzący Zespół 

środków finansowych na jej działalność. 

6.      Do zadań świetlicy należy: 

1)     wspomaganie procesu dydaktycznego Zespołu, 

2)     upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, 

kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie i 

tężyznę fizyczną, 

3)     przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 

4)     rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

5)     wyrabianie u uczniów samodzielności, 

6)     stwarzanie wśród uczniów warunków do uczestnictwa w kulturze, 

7)     przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

7.      Formami realizacji zadań świetlicy są: 

8)     organizowane zajęcia utrwalające wiedzę, 

9)     organizowane gry i zabawy rozwijające, 

10) organizowane zajęcia sportowe. 

8.      Świetlica realizuje swoje zadania wg dydaktycznego, wychowawczego i 

opiekuńczego planu pracy Zespołu, obowiązującego w danym roku szkolnym i 

tygodniowego rozkładu zajęć. 

9.      Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, zatwierdzonym 

przez Dyrektora Zespołu. 

10.  Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu na dany rok szkolny w 

zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych Zespołu. 

  

§ 24 

Do realizacji celów statutowych Zespół posiada: 

1. izby lekcyjne, 

2. sale zajęciowe, 

3. pracownie przedmiotowe, 

4. pracownię internetową, 

5. halę sportową, 

6. bibliotekę, 



7. świetlicę, 

8. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 

9. szatnie i łazienki, 

10. gabinet pielęgniarki, 

11. boisko szkolne, 

12. plac zabaw, 

13. pomieszczenia bloku żywieniowego. 

  

  

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU 

  

§ 25 

1.      W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, pracowników 

administracyjnych oraz pracowników obsługi. 

2.      Zasady zatrudniania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy. 

  

§ 26 

Pracownicy pedagogiczni to: Dyrektor Zespołu, Wicedyrektor Zespołu, nauczyciele szkoły 

podstawowej, nauczyciele gimnazjum, nauczyciele przedszkola, nauczyciel bibliotekarz, 

nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny, psycholog, logopeda. 

  

§ 27 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jej opiece 

uczniów i wychowanków. 

2.      Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1)     sporządzanie planów wynikowych i przedmiotowego systemu oceniania 

dotyczących  przedmiotu, którego uczy, 

2)     sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie 

nieobecności, kontrolowanie frekwencji, 

3)     rzetelne i systematyczne przygotowywanie do zajęć, zgodnie z zasadami 

dydaktyki, 



4)     prawidłowa realizacja podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia w tym 

zakresie jak najlepszych wyników, 

5)     indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności 

w nauce, 

6)     kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu, rodziny, środowiska i 

kraju, 

7)     dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków, 

8)     upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej, 

9)     ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie 

niezbędnej opieki profilaktyczno - resocjalizacyjnej, 

10) współpraca z domem rodzinnym ucznia, 

11) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów i 

wychowanków, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych 

cech charakteru, 

12) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w 

przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów itp., 

13) prowadzenie sali - pracowni, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki 

dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania, troska o 

wystrój i estetykę, 

14) współpraca z wychowawcami oddziałów oraz organizacjami młodzieżowymi, 

działającymi na terenie Zespołu, 

15) aktywny udział w pracach Rady pedagogicznej, 

16) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy, związanej 

z realizacja zadań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych, 

17) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy 

merytorycznej poprzez: 

a)     udział w konferencjach metodycznych, 

b)     kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów 

zaocznych, 

18) prowadzenie zleconego przez Dyrektora Zespołu wychowawstwa klasy oraz 

zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a 

realizującymi obowiązek szkolny w Zespole, 



19) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych, imprez i konkursów, 

organizowanych w dni wolne od pracy dydaktycznej, 

20) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, 

21) pełnienie dyżurów w Zespole wg harmonogramu dyżurów. 

  

§ 28 

Uprawnienia nauczyciela: 

1)     nauczyciel wybiera program i podręcznik i przedstawia Radzie 

Pedagogicznej, 

2)     jeżeli prowadzi koło zainteresowań, decyduje o jego treści programowej, 

3)     decyduje o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów swoich 

uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w przedmiotowym i 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

4)     ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów, 

5)     czynnie uczestniczyć w opiniowani spraw istotnych dla życia Zespołu. 

  

§ 29 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu, organem prowadzącym Zespół i 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny za: 

a)     poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz 

klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich 

działał, 

b)     stan warsztatu pracy, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych. 

  

§ 30 

1. Nauczyciel Zespołu odpowiada służbowo przed Dyrektorem. Ponosi odpowiedzialność 

cywilną lub karną za: 

1)     tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów 

na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu 

przydzielonych; 

2)     nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub w wypadku pożaru; 



3)     zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia Zespołu 

przydzielonego mu przez dyrektora Zespołu, a wynikłe z nieporządku, 

braku nadzoru i zabezpieczenia. 

2. Za uchybienie przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 KP wymierza się 

nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

3. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 

Karty Nauczyciela. 

  

§ 31 

1. Nauczyciele danego przedmiotu uczący w danym oddziale, wychowawcy oddziałów 

mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowo - zadaniowe). 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu, Radę Pedagogiczną lub zespół 

wychowawczy, przewodniczący (kierownik zespołu). 

3. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania; 

2)     podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń; 

3)     poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu 

poprzez organizowanie narad, dyskusji, itp.; 

4)     wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania; 

5)     organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

6)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w 

uzupełnianiu ich wyposażenia; 

7)     opiniowanie przygotowanych przez nauczyciela własnych programów 

nauczania. 

  

§ 32 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej wychowawcą. 



2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap edukacyjny. 

3. Dyrektor Zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku: 

1)     przeniesienia nauczyciela; 

2)     długotrwałej nieobecności; 

3)     braku efektów pracy wychowawczej. 

  

§ 33 

Wicedyrektor Zespołu wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji 

pomiędzy nim a Dyrektorem Zespołu, a w szczególności: 

1)    Współkieruje bieżącą dydaktyczną działalnością Zespołu. 

2)    Współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych. 

3)    Sprawuje nadzór pedagogiczny i na bieżąco ocenia pracę pracowników 

administracyjnych i  obsługi. 

4)    Wykonuje niektóre prace biurowe związane z bieżącą działalnością Zespołu. 

5)    W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu reprezentuje placówkę na 

zewnątrz oraz realizuje wszystkie bieżące zadania dotyczące właściwego 

funkcjonowania Zespołu. 

  

§ 34 

1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów w 

klasie, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a 

szczególności: 

1)    Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak 

najlepszych wyników w nauce. 

2)    Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu. 

3)    Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu 

ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce. 

4)    Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na 

tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z 

zespołem klasowym. 

5)    Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Zespołu, badanie przyczyn 

absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne. 



6)    Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się 

udziałem uczniów w różnych formach zajęć. 

7)    Kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości 

i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich 

więzów koleżeństwa i przyjaźni. 

8)    Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami, a innym członkami społeczności szkolnej. 

9)    Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, 

estetykę, czystość na terenie klasy i Zespołu. 

10)                       Wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Zespole i poza nim, 

badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie 

środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i 

rodzicami. 

11)                       Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w 

trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych. 

12)                       Wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole i poza nim. 

13)                       Utrzymywanie stałe kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sprawie 

postępów w nauce i zachowania uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami 

(opiekunami). 

14)                       Omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich 

odbywających się co najmniej raz w kwartale. 

15)                       Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału i 

innych czynności dotyczących oddziału, zgodnie z poleceniami Dyrektora 

Zespołu i uchwałami Rady Pedagogicznej. 

16)                       Opracowanie programów wychowawczych i tematyki godzin do 

dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy 

wychowawczej w zespole. 

17)                       Zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

18)                       Wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego. 

19)                       Tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów 

opiekuńczo - wychowawczych. 

20)                       Opracowanie wspólnie z klasa planu wycieczek i imprez klasowych. 



  

2. Wychowawca ma prawo do: 

1)    Współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i 

planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy. 

2)    Uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej, pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od Dyrektora Zespołu i innych instytucji wspomagających Zespół. 

3)    Ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców form 

nagradzania i motywowania wychowanków. 

§ 35 

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu za: 

1. Osiąganie celów wychowania w swojej klasie. 

2. Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu 

wychowawczego klasy i Zespołu. 

3. Poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej. 

4. Prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

  

§ 36 

1.      Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady 

merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zespołu, zespołu wychowawczego, 

pedagoga, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych. 

2.      Początkującym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Zespołu przydziela w 

pierwszym roku opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go 

odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi. 

§ 37 

Zadania nauczycielskie nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1.      W zakresie pracy pedagogicznej: 

1)     udostępnianie zbiorów, 

2)     udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, 

3)     informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

4)     prowadzenie różnych form informacji o książkach, 



5)     przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę 

możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych, 

6)     udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom 

młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez 

czytelniczych. 

2.      W zakresie pracy organizacyjnej: 

1)     gromadzenie i ewidencja zbiorów, 

2)     konserwacja i selekcja zbiorów, 

3)     opracowanie biblioteczne zborów, 

4)     organizację warsztatu informatycznego, 

5)     organizację udostępniania zbiorów. 

3.      W zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego: 

1)     poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie 

rodziców o czytelnictwie uczniów, 

2)     organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości wycieczek do bibliotek różnych 

sieci i ośrodków informacji, 

3)     uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz 

zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych. 

  

§ 38 

Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1.      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 

2.      Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb. 

3.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4.      Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 



5.      Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 

odrębnych przepisach. 

6.      Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i 

zawodu. 

7.      Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 39 

Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1.      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 

2.      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. 

3.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4.      Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

5.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia. 

6.      Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu profilaktyki, o 

których mowa w odrębnych przepisach. 

   

 

§ 40 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1.      Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

głośnej i pisma. 

2.      Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie 

pomocy logopedycznej. 



3.      Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma. 

4.      Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno - kompensacyjne. 

5.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6.      Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

7.      Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 

odrębnych przepisach. 

   

 

§ 41 

1.      Pracownikami ekonomiczno - administracyjnymi oraz pracownikami obsługi są: 

główny księgowy, sekretarz szkoły, specjalista ds. płacowych, intendent, 

sprzątaczka, woźny, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, pracownik 

obsługi hali sportowej, kierowca, opiekun w czasie dowożenia. 

2.      Do obowiązków osób wymienionych w pkt. 1 należą zadania i obowiązki wynikające 

z poszczególnych zakresów czynności opracowanych przez dyrektora Zespołu. 

  

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE I RODZICE 

  

§ 42 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat, w przypadku wolnych miejsc 

dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

2.      Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, z 

odroczonym przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną obowiązkiem szkolnym, 

nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 10 lat. 

3.      Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia 

szkoły podstawowej. 



4.      Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i 

podlegają obowiązkowi szkolnemu. 

§ 43 

Uczeń ma prawo do: 

1.      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2.      Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności. 

3.      Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 

4.      Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

5.      Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 

6.      Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów: 

1)     ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań, działającego na terenie 

Zespołu, 

2)     reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach. 

7.      Korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego 

nauczyciela. 

8.      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny. 

9.      Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów. 

10.  Być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności (oceny 

postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania). 

11.  Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich koleżanek i kolegów. 

12.  Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji. 

13.  Wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Zespole. 

14.  Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych (za 

wiedzą Dyrektora Zespołu). 

15.  Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. 

16.  Zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego. 

17.  Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 



18.  Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia). 

19.  Korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Zespól, Rada 

Rodziców. 

20.  Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub do Dyrektora Zespołu. 

21.  Zgłaszania do Dyrektora Zespołu zastrzeżeń, jeżeli ocena klasyfikacyjna (okresowa 

lub roczna) ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

§ 44 

Uczeń ma obowiązek: 

1.      Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkolnym. 

2.      Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, 

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki. 

3.      Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły. 

4.      Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia. 

5.      Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia 

obowiązków ucznia. 

6.      Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 

7.      Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole. 

8.      Szanować i chronić mienie szkolne. 

9.      Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu. 

10.  Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, nauczycieli oraz 

władz samorządu uczniowskiego. 

11.  Godnie reprezentować Zespół na zewnątrz. 

12.  Przeciwstawiać się objawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi. 

13.  Szanować przekonania, poglądy oraz godność osobistą drugiego człowieka. 

14.  Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmieniać obuwie. 

15.  Nie korzystać w szkole z telefonu komórkowego i dyktafonu. 

16.  Dbać o schludny wygląd i noszenie określonego, jednolitego stroju. 

17.  W przypadku nieobecności na zajęciach w ciągu 7 dni dostarczyć pisemne 

usprawiedliwienie, wystawione przez rodziców bądź zwolnienie lekarskie. 

  

 

§ 45 



1.  Uczeń może być nagradzany za wyróżniające się wyniki w nauce, dobre lokaty w 

konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz 

Zespołu i środowiska w następujących formach: 

1)     pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2)     wyróżnienie przez Dyrektora na apelu, 

3)     przyznanie nagrody rzeczowej, dyplomu, książki, itp., 

4)     wystosowanie przez dyrektora Zespołu listu pochwalnego do rodziców. 

5)     stypendium motywacyjne. 

2.  Dla wyróżniających się uczniów poszczególne Rady Pedagogiczne mogą przyznać 

(według ustalonych przez siebie kryteriów) odznaki: wzorowy uczeń, wzorowy 

sportowiec. 

  

§ 46 

1.      Rada Pedagogiczna Przedszkola podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy dziecka 

przyjętego do przedszkola w przypadku: 

1)    nie opłacania należności za przedszkole co najmniej przez dwa miesiące bez 

podania przyczyny (w stosunku do dzieci w grupie sześciolatków skraca się 

pobyt dziecka do 5 godzin dziennie), 

2)    nieprzestrzegania postanowień Statutu Zespołu, 

3)    w każdym z wymienionych wyżej przypadków po uprzednim, pisemnym 

zawiadomieniu rodziców (opiekunów) dziecka. 

2.      W szkole podstawowej i gimnazjum, za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu 

Zespołu i regulaminu uczniowskiego przewiduje się następujące kary: 

1)     upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, dyrektora Zespołu, 

2)     upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu, 

3)     zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

Zespołu na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach, 

4)     przeniesienie do innej klasy, 

5)     przeniesienie ucznia do innej szkoły przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na 

wniosek Dyrektora Zespołu, 

3.   Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących przypadkach: 

1)     stosowanie przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2)     dokonania udowodnionej kradzieży na terenie Zespołu, 

3)     wulgarnego zachowywania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów, 



4)     nagminnego opuszczania  zajęć lekcyjnych (30 %) w ciągu semestru), 

5)     przeniesienia do innej szkoły dokonuje Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora 

Zespołu. 

4.      Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

5.      Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela 

do Dyrektora Zespołu terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

6.      Dyrektor Zespołu może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska 

poręczenia samorządu uczniowskiego lub nauczyciela wychowawcy. 

7.      Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora 

Zespołu do Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zespołu w 

terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

8.      Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom ucznia. 

  

§ 47 

Rodzice mają prawo do: 

1)      uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez Zespół nie rzadziej niż 

raz na kwartał; 

2)   wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące funkcjonowania dziecka w 

Zespole. 

  

  

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§  48 

1.      Zespół używa pieczęci zawierającej nazwę "Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w 

Mielniku". 

2.      Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3.      Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają 

odrębne przepisy. 

4.    Szczegółowe zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych, Samorządu 

Uczniowskiego, Rad Rodziców są określone odrębnych regulaminach. 

5.    Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu posiadają u góry nazwę 

Zespołu a u dołu nazwę danej szkoły. 



6.   Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły 

podawana jest nazwa szkoły, nazwa Zespołu Szkół nie jest umieszczana na pieczęci 

urzędowej. 

7.      Statut Zespołu może być nowelizowany przez Rady Pedagogiczne. 

8.  W Zespole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący załącznik do 

niniejszego statutu. 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 4/2010/2011 
 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 
z dnia 26.11.2010 

ANEKS 

DO STATUTU 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU 

Do Statutu Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, w Rozdziale 4E „Szczegółowe zasady, zakresy i kryteria 
oceniania zachowania”: 

1. 1.W § 26 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca 

powinien zasięgnąć opinii o uczniu od nauczycieli oraz uczniów zespołu klasowego oraz od 

opiekuna projektu edukacyjnego realizowanego w gimnazjum”. 

1. 2.W § 27 pkt. 2 „Opisowe kategorie zachowań ucznia” zmienia się: 

2. 1)litera A „Wywiązywanie się z obowiązków ucznia”, 
1.1) pkt. „Stosunek do nauki, sumienność (w zależności od swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań)” 
1.1.1)       w ppkt. „Obowiązkowy i sumienny, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz 

dobrowolnych prac i zadań” dodaje się „oraz wykazuje się umiejętnością 
dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków na wszystkich 
etapach realizacji projektu edukacyjnego” 

1. 2)litera B „Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbanie o honor i tradycje 

szkoły”, 
2.1) pkt. „Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań” 

2.1.1)       w ppkt. „Osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe” dodaje się „oraz 
wykazywanie się samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 
realizacji projektu edukacyjnego” 

2.2) pkt. „Szanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły” 
2.2.1)       w ppkt. „Organizuje, mobilizuje innych, bierze aktywny udział w imprezach i 

uroczystościach szkolnych” dodaje się „oraz wspomaga pozostałych członków 
zespołu realizującego projekt edukacyjny” 

1. 3)litera C „Godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej” 
3.1) pkt. „Postawa moralna i społeczna, takt i kultura w stosunkach z ludźmi” 

3.1.1)       ppkt. „Uczciwy szanujący godność, pracę oraz mienie swoje i innych, 
koleżeński, aktywny w działaniu na rzecz zespołu klasowego i społeczności 
szkolnej, reagujący na przejawy zła, taktowny, życzliwy, z wysoką kultura słowa i 
dyskusji” otrzymuje brzmienie „Uczciwy szanujący godność, pracę oraz mienie 
swoje i innych, koleżeński, aktywny w działaniu na rzecz zespołu klasowego i 



społeczności szkolnej, oraz zespołu realizującego projekt 
edukacyjny, reagujący na przejawy zła, taktowny, życzliwy, z wysoką kultura 
słowa i dyskusji” 

3.1.2)       ppkt. „Stara się być uczciwy, szanujący godność, pracę oraz mienie swoje i 
innych, koleżeński, angażujący się w działania na rzecz zespołu klasowego, 
dostrzegający przejawy zła, rzadko zdarza mu się być nietaktownym lub nie 
zapanować nad emocjami” otrzymuje brzmienie „Stara się być uczciwy, 
szanujący godność, pracę oraz mienie swoje i innych, koleżeński, angażujący 
się w działania na rzecz zespołu klasowego oraz zespołu realizującego 
projekt edukacyjny, dostrzegający przejawy zła, rzadko zdarza mu się być 
nietaktownym lub nie zapanować nad emocjami” 

3.1.3)       ppkt. „Zdarza mu się być nieuczciwym, nie szanującym godności albo pracy 
oraz mienia swojego i innych, niekoleżeński, nie unika działań na rzecz 
wspólnoty klasowej i szkolnej, nie reaguje na przejawy zła, zdarza mu się być 
nietaktownym lub wulgarnym” otrzymuje brzmienie „Zdarza mu się być 
nieuczciwym, nie szanującym godności albo pracy oraz mienia swojego i innych, 
niekoleżeński, nie unika działań na rzecz wspólnoty klasowej i szkolnej, jednak 
nie zawsze wywiązuje się w z powierzonych zadań, w tym wykonuje 
powierzone zadania w zespole realizującym projekt edukacyjny na prośbę 
lidera lub po interwencji opiekuna projektu lub nie wywiązuje się w 
terminie z powierzonych zadań,  przez co powoduje opóźnienia w realizacji 
projektu edukacyjnego, nie reaguje na przejawy zła, zdarza mu się być 
nietaktownym lub wulgarnym” 

3.1.4)       ppkt. „Postępuje nieuczciwie, nie szanuje godności albo pracy oraz mienia 
swojego i innych, unika działań na rzecz wspólnoty klasowej i szkolnej, obojętny 
wobec przejawów  zła, nietaktowny, agresywny, często wulgarny” otrzymuje 
brzmienie „Postępuje nieuczciwie, nie szanuje godności albo pracy oraz mienia 
swojego i innych, unika działań na rzecz wspólnoty klasowej i 
szkolnej, odmawia uczestnictwa w realizacji projektu 
edukacyjnego, obojętny wobec przejawów  zła, nietaktowny, agresywny, często 
wulgarny” 

§ 2 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, w rozdziale 4F „Warunki i tryb ustalania okresowych i 
końcowych ocen z zachowania”: 

1. 1.W § 29, pkt. 1 dodaje się ppkt. 8)udział w projektach edukacyjnych realizowanych w 

gimnazjum 
§ 3 
Aneks wchodzi w życie z dniem 30.11.2010 r. 

  
  

 


