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1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje sie odpowiednio do Zarządu lub Komisji Rady,
bezpoĞrednio lub za poĞrednictwem przewodniczącego Rady.
2. Interpelacje skáada siĊ w sprawach zasadniczych dla ogóáu mieszkaĔców gminy.
3. Radni mogą skáadaü interpelacje na Sesji w okresie miedzy sesjami.
4. OdpowiedĨ na interpelacje jest udzielana na Sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od jej záoĪenia.
5. Zapytania skáada siĊ w sprawach dotyczacych bieĪących problemów gminy,
w szczególnoĞci w celu uzyskania informacji o okreĞlonym stanie faktycznym.
6. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siĊ przepisy ust. 4.
7. Przewodniczący rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w ustalony dzieĔ tygodnia w godzinach pracy urzĊdu.
8. Skargi dotyczące pracy Wójta i Zarządu rozpatrywane są przez RadĊ Gminy”.

§2
Uchwaáa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od daty ogáoszenia w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kotnarowski
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Uchwaãa Nr XXX/141/02 Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 wrzeçnia 2002 roku
w sprawie nadania Statutu Zespoãowi Szkóã w Mielniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 127
poz. 1089/ i art.5 ust.2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r.
o systemie oĞwiaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28
poz.153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz.1126; z 2000r. Nr 12
poz.136, Nr 19 poz.239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268, Nr 122,
poz.1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113,
poz. 984/ Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastĊpuje :

§1
Nadaje siĊ Statut Zespoáowi Szkóá w Mielniku stanowiący zaáącznik do niniejszej
uchwaáy.

§2
Wykonanie uchwaáy powierza siĊ Zarządowi Gminy.
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§3
Uchwaáa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wáadysáaw Stankiewicz

Zaáącznik
do uchwaáy Nr XXX/141/02
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 wrzeĞnia 2002 r.
STATUT
ZESPOâU SZKÓâ W MIELNIKU
Rozdziaã I - Postanowienia ogólne

§1
1. Zespóá Szkóá w Mielniku zostaá utworzony przez RadĊ Gminy Mielnik uchwaáą Nr
XXVIII/135/02 z dnia 21 czerwca 2002 roku i w dalszej czĊĞci statutu zwany jest „Zespoáem „.
2. Nazwa Zespoáu uĪywana jest w peánym brzmieniu. Na pieczĊciach i stemplach dopuszcza
siĊ uĪywanie skrótu nazwy.
3. Zespóá ma swoją siedzibĊ w Mielniku przy ul. Brzeskiej 132 .
4. W skáad Zespoáu wchodzą :
1) Szkoáa Podstawowa w Mielniku ,
2) Gimnazjum Publiczne w Mielniku.

§2
1. Organem prowadzącym Zespóá jest Gmina Mielnik.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator OĞwiaty.

§3
1. Zespóá jest jednostką organizacyjną Gminy Mielnik, dziaáającą w formie jednostki budĪetowej .
2. Zespóá dziaáa na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r o systemie oĞwiaty, ustawy
z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych oraz niniejszego Statutu.

§4
ImiĊ Zespoáowi moĪe nadaü organ prowadzący na wniosek Rady Zespoáu lub wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
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Rozdziaã II - Cele i zadania zespoãu

§5
1. Zespóá realizuje cele i zadania okreĞlone w ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 roku o systemie
oĞwiaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie .
2. W realizacji zadaĔ Zespóá respektuje zobowiązania wynikające z :
1/ Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka ONZ ,
2/ Deklaracji Praw Dziecka ONZ ,
3/Konwencji o Prawach Dziecka ,
4/Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .
3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa , Zespóá w szczególnoĞci :
1) umoĪliwia zdobycie wiedzy i umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do uzyskania Ğwiadectwa
ukoĔczenia szkoáy podstawowej i gimnazjum poprzez :
- realizacjĊ odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,
- wyrabianie umiejĊtnoĞci wykorzystania zdobytej wiedzy w Īyciu codziennym i celowego spoĪytkowania zainteresowaĔ i uzdolnieĔ w kierowaniu wáasnym rozwojem,
2) umoĪliwia absolwentom szkoáy podstawowej kontynuowanie ksztaácenia w gimnazjum, a absolwentom gimnazjum kontynuowanie ksztaácenia w szkoáach ponadgimnazjalnych
3) ksztaátuje Ğrodowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad okreĞlonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez :
- Ğcisáą wspóápracĊ z rodzicami ,
- realizacjĊ celów wychowawczych w procesach lekcyjnych
i pozalekcyjnych ,
- ksztaátowanie postaw spoáecznie oczekiwanych ,
- przygotowanie do Īycia w rodzinie i spoáeczeĔstwie ,
4) sprawuje opiekĊ nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych warunków i moĪliwoĞci ,
5) umoĪliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
6) ksztaátuje poczucie odpowiedzialnoĞci i miáoĞci ojczyzny poprzez :
- wáączanie máodzieĪy w organizacjĊ imprez i uroczystoĞci okolicznoĞciowych,
- wyrabianie szacunku dla symboli narodowych /flaga , godáo ,hymn/
- przyzwyczajanie uczniów do posáugiwania siĊ w szkole podstawowej,
gimnazjum i poza nimi poprawnym jĊzykiem ojczystym,
7) ksztaátuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez :
- Ğcisáy kontakt z placówkami kultury ,
- spotkania z ciekawymi ludĨmi ze Ğwiata kultury,
- obchody Ğwiąt i rocznic,
8) udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych i wspóápracĊ z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
9) umoĪliwia realizacjĊ indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski ,
10) umoĪliwia rozwijanie zainteresowaĔ i zdolnoĞci uczniów poprzez koáa zainteresowaĔ i przedmiotowe,
11) umoĪliwia pogáĊbianie wiedzy religijnej /zgodnie z Īyczeniami rodziców/ poprzez
m.in. udziaá w rekolekcjach i ĞwiĊtach religijnych .
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§6
1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającym w Zespole podczas zajĊü obowiązkowych i nadobowiązkowych są nastĊpujące :
1) z chwilą wejĞcia na teren Zespoáu oraz zajĊcia organizowane przez szkoáĊ podstawową czy gimnazjum, wszyscy uczniowie i wychowankowie znajdują siĊ pod
opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególnoĞci nauczyciela prowadzącego zajĊcia ,
2) pracownicy , o których mowa w ppkt 1 są zobowiązani do :
a) przestrzegania zasad bezpieczeĔstwa uczniów na kaĪdych prowadzonych
zajĊciach – nie wolno zostawiaü uczniów , pod Īadnym pozorem , bez
opieki ,
b) peánienia dyĪurów podczas przerw miĊdzylekcyjnych w wyznaczonych
miejscach i zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora
Zespoáu ,
c) wprowadzanie uczniów do sal i pracowni i przestrzeganie regulaminów
obowiązujących w tych pomieszczeniach ,
3) w pomieszczeniach o zwiĊkszonym ryzyku wypadku /fizyka, chemia, technika/
opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku kaĪdego roku
szkolnego zapoznaje z nim uczniów,
4) w sali gimnastycznej i na boisku, nauczyciel prowadzący zajĊcia kaĪdorazowo
sprawdza sprawnoĞü sprzĊtu sportowego /przed rozpoczĊciem zajĊü /, dba o dobrą
organizacjĊ zajĊü i zdyscyplinowanie uczniów , dostosowuje wymagania i formĊ
zająü do moĪliwoĞci fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas üwiczeĔ na
przyrządach.
2. Zasady sprawowania opieki podczas zajĊü poza terenem Zespoáu oraz wycieczek organizowanych przez nauczycieli Zespoáu :
1) kaĪdy nauczyciel organizujący jednostkĊ lekcyjną w terenie, zgáasza ustnie Dyrektorowi takie wyjĞcie podając iloĞü uczestników i czas trwania wyjĞcia ,
2) jeden nauczyciel sprawuje opiekĊ nad grupą 30 uczniów jeĪeli grupa nie korzysta
ze Ğrodków publicznej komunikacji,
3) jeden nauczyciel sprawuje opiekĊ nad grupą 10 uczniów jeĪeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeĞli przepisy szczegóáowe nie stanowią inaczej ,
4) na udziaá w wycieczce organizowanej poza granice gminy, nauczyciel musi uzyskaü zgodĊ rodziców ucznia,
5) uczniowie biorący udziaá w wycieczce skáadają pisemne oĞwiadczenie o przestrzeganiu regulaminu wycieczki,
6) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypeánienia „Karty wycieczki”
7) nie wolno organizowaü wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,
8) kierownikiem wycieczki moĪe byü, oprócz nauczyciela, kaĪda osoba peánoletnia
która uzyska zgodĊ Dyrektora Zespoáu.
3. Zasady peánienia dyĪurów nauczycielskich na terenie Zespoáu :
1) nauczyciele peánią dyĪury zgodnie z , opracowywanym na początku kaĪdego roku
szkolnego, grafikiem ,
2) dyĪury peánione są od godz.7,30 do zakoĔczenia zajĊü w Zespole ,
3) dyĪury muszą byü peánione aktywnie, nauczyciele dyĪurujący mają obowiązek zapobiegaü niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach,
w sanitariatach, szatniach i na boisku i placu szkolnym,
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4) w razie nieobecnoĞci nauczyciela dyĪurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor Zespoáu wyznacza w zastĊpstwie innego nauczyciela do peánienia dyĪuru,
5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego , nauczyciel który jest jego Ğwiadkiem
zawiadamia miejscowego lekarza a nastĊpnie Dyrektora Zespoáu ,
6) Dyrektor Zespoáu powiadamia o wypadku pogotowie ratunkowe /w razie potrzeby/
oraz rodziców ucznia .

§7
Zespóá organizuje opiekĊ nad uczniami niepeánosprawnymi realizującymi obowiązek
szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez :
1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepeánosprawnych w spoáecznoĞci
szkolnej,
2) tworzenie wáaĞciwych warunków nauki tym uczniom , w zaleĪnoĞci od ich stanu
zdrowia, poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,
3) w miarĊ posiadanych Ğrodków finansowych moĪe tworzyü warunki do rehabilitacji
uczniów niepeánosprawnych ,
4) organizowanie indywidualnego nauczania, zajĊü wyrównawczych lub innych form
pomocy , na podstawie orzeczeĔ poradni psychologiczno-pedagogicznej lub badaĔ
lekarskich /zgodnie z odrĊbnymi przepisami/ ,
5) Ğcisáą wspóápracĊ ze specjalistycznymi przychodniami w celu stworzenia /w miarĊ
posiadanych moĪliwoĞci / optymalnych warunków do nauki ucznia z zaburzeniami
bądĨ uszkodzeniami narządu ruchu , sáuchu lub wzroku,
6) Ğcisáą wspóápracĊ nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia wáaĞciwych warunków
do nauki w domu,
7) analizowanie postĊpów ucznia w nauce, w celu okreĞlenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników ,
8) obniĪenie progu wymagaĔ programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie
z regulaminem klasyfikacji , ocenienia i promowania.

§8
1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, przyjmuje siĊ
nastĊpujące zasady dziaáania :
1) w wyeliminowaniu napiĊü psychicznych nawarstwiających siĊ na tle niepowodzeĔ
szkolnych, uczniowi zapewnia siĊ pomoc w ramach zespoáu wyrównania wiedzy
oraz indywidualną pomoc pedagogiczną nauczycieli i koleĪeĔską ,
2) w rozwiązywaniu trudnoĞci powstaáych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem
kaĪdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka /wywiady Ğrodowiskowe/, rozmowy z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, a w przypadkach
szczególnych – kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracĊ szkoáy,
3) uczniom mającym trudnoĞci w kontaktach rówieĞniczych i Ğrodowiskowych porady
i pomocy udzielaü powinien wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z
uczniem , rodzicami ,z innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy,
4) w przeciwdziaáaniu skrajnym formom niedostosowania spoáecznego máodzieĪy, zakáada siĊ staáą i systematyczną kontrolĊ uczniów ze Ğrodowisk zagroĪonych, wspóápracĊ z instytucjami wspomagającymi dziaáania szkóá /Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Duszpasterstwa dziaáające przy parafiach /.
Rozdziaã III - Organy Zespoãu

Dziennik Urzàdowy
Województwa Podlaskiego Nr 75

9736

Poz. ..........

§9
1. Organami Zespoáu są :
1) Dyrektor Zespoáu ,
2) Rady Pedagogiczne Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum ,
3) Rady Rodziców /Komitety Rodzicielskie / Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum,
4) Samorząd Uczniowski .
2. Wszystkie organy Zespoáu wspóádziaáają ze sobą w sprawach ksztaácenia i wychowania
dzieci.
3. Koordynatorem wspóádziaáania organów Zespoáu jest Dyrektor Zespoáu, który :
1) zapewnia kaĪdemu z nich moĪliwoĞü swobodnego dziaáania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji ,
2) zapewnia bieĪącą wymianĊ informacji pomiĊdzy organami Zespoáu o podejmowanych i planowanych dziaáaniach i decyzjach ,
3) organizuje spotkania organów Zespoáu .
4. Spory pomiĊdzy organami Zespoáu rozstrzyga Dyrektor Zespoáu.
5. Spory pomiĊdzy Dyrektorem Zespoáu a innymi organami Zespoáu rozstrzyga, w zaleĪnoĞci
od przedmiotu sporu ,organ prowadzący albo organ nadzoru pedagogicznego.

§ 10
1. Zespoáem kieruje Dyrektor .
2. Zasady powoáywania i odwoáywania Dyrektora Zespoáu okreĞla ustawa z dnia 7 wrzeĞnia
1991 roku o systemie oĞwiaty /Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r., z póĨn. zm /, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagaĔ
jakim powinny odpowiadaü osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkóá i placówek /Dz. U. Nr 14,
poz.126, z póĨn. zm./ .
3. Dyrektor Zespoáu, jako kierownik zakáadu pracy:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespoáu ,
2) sprawuje nadzór wewnątrzszkolny wobec nauczycieli i pozostaáych pracowników,
3) ksztaátuje twórczą atmosferĊ pracy w zespole , wáaĞciwe warunki pracy,
4) dba o wáaĞciwe stosunki miĊdzyludzkie , zachowanie ĪyczliwoĞci i uprzejmoĞci
w kontaktach pomiĊdzy wszystkimi pracownikami Zespoáu,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
6) sprawuje opiekĊ nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaáania prozdrowotne,
7) realizuje uchwaáy rad pedagogicznych podjĊte w ramach ich kompetencji,
8) nadzoruje i odpowiada za prawidáowoĞü prowadzenia dokumentacji szkolnej,
9) dysponuje Ğrodkami okreĞlonymi w planie finansowym Zespoáu i ponosi odpowiedzialnoĞü za ich prawidáowe, celowe i gospodarne wykorzystanie ,
10) moĪe organizowaü administracyjno-gospodarczą obsáugĊ Zespoáu, w tym celu
wspóápracuje z Gminnym Zespoáem OĞwiaty i UrzĊdem Gminy Mielnik,
11) dysponuje pozabudĪetowymi Ğrodkami finansowymi,
12) wspóápracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz
instytucjami i organizacjami Ğrodowiskowymi,
13) nagradza i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespoáu,
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14) wystĊpuje do wáadz z wnioskami, po zasiĊgniĊciu opinii rad pedagogicznych,
w sprawach odznaczeĔ, nagród i innych wyróĪnieĔ dla nauczycieli i innych pracowników Zespoáu,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegóáowych .
4. Dyrektor Zespoáu ma takĪe prawo :
1) wydawania poleceĔ sáuĪbowych wszystkim pracownikom Zespoáu,
2) decydowania o wewnĊtrznej organizacji pracy Zespoáu i jego bieĪącym funkcjonowaniu,
3) wypoĪyczania, za odpáatnoĞcią, pomieszczeĔ , sprzĊtu i wyposaĪenia Zespoáu /po
uprzednim zawarciu umowy pomiĊdzy stronami/, w celu przeznaczenia uzyskanych
Ğrodków finansowych na poprawĊ funkcjonowania jednostki ,
5. Dyrektor Zespoáu odpowiada za:
1) poziom uzyskanych przez Zespóá wyników nauczania i wychowania oraz opiekĊ
nad uczniami,
2) zgodnoĞü funkcjonowania Zespoáu z przepisami prawa oĞwiatowego i Statutem Zespoáu,
3) bezpieczeĔstwo osób znajdujących siĊ na terenie Zespoáu oraz podczas zajĊü organizowanych przez Zespóá,
4) celowe, gospodarne, zgodne z planem wykorzystanie Ğrodków finansowych przeznaczonych na dziaáalnoĞü Zespoáu,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej ,
6) prawidáowe zabezpieczenie pieczĊci i druków Ğcisáego zarachowania oraz stan
i bezpieczeĔstwo powierzonego majątku .
6. Przed przekazaniem do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, Dyrektor powinien zasiĊgnąü w tej sprawie opinii rad pedagogicznych.

§ 11
1. W Zespole dziaáają Rady Pedagogiczne /Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum/, które są kolegialnymi organami Zespoáu w zakresie realizacji jego statutowych zadaĔ dotyczących
ksztaácenia, wychowania i opieki.
2. RadĊ Pedagogiczną Szkoáy Podstawowej tworzą i biorą udziaá w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni tej szkoáy, bez wzglĊdu na wymiar czasu pracy.
3. RadĊ Pedagogiczną Gimnazjum tworzą i biorą udziaá w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni tej szkoáy, bez wzglĊdu na wymiar czasu pracy.
4. Przewodniczącym obu Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespoáu.
5. Zebrania Rad Pedagogicznych są protokoáowane.
6. W zebraniach Rad Pedagogicznych mogą braü udziaá /za zgodą lub na wniosek/ inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego. Osoby te mają prawo gáosu doradczego.
7. Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych naleĪy :
1) zatwierdzanie planów pracy odpowiednich szkóá,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów odpowiednich szkóá,
3) podejmowanie uchwaá w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych ,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespoáu,
5) podejmowanie uchwaá w sprawie ewentualnych zmian w Statucie Zespoáu .
7. Rada Pedagogiczna /zarówno Szkoáy Podstawowej jak i Gimnazjum/ opiniuje
w szczególnoĞci :
1) organizacjĊ pracy Zespoáu , w tym zwáaszcza tygodniowy rozkáad zajĊü lekcyjnych
i pozalekcyjnych w poszczególnych szkoáach,
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2) projekt planu finansowego Zespoáu,
3) wnioski Dyrektora Zespoáu w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeĔ, nagród
i innych wyróĪnieĔ.
4) propozycje Dyrektora Zespoáu w sprawach przydziaáu nauczycielom staáych prac
i zajĊü w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo páatnych zajĊü dydaktycznych, wychowawczych i opiekuĔczych .
8. Dyrektor Zespoáu wstrzymuje wykonanie uchwaá o których mowa w pkt.6 niezgodnych
z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwaáy Dyrektor niezwáocznie powiadamia organ
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Rady Pedagogiczne mogą wystĊpowaü z wnioskami do organu prowadzącego o odwoáanie
nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora Zespoáu o odwoáanie nauczyciela z
innej funkcji kierowniczej w Zespole.
10. W przypadku o którym mowa w pkt.9, organ uprawniony do odwoáania jest obowiązany
przeprowadziü postĊpowanie wyjaĞniające i powiadomiü o jego wyniku RadĊ Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
11. Tryb zwoáywania, zasady dziaáania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rad Pedagogicznych ustala opracowany i przyjĊty przez nie regulamin dziaáania.
12. Nauczyciele wchodzący w skáad Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniach, jeĪeli mogáyby naruszaü dobro osobiste uczniów lub
ich rodziców, a takĪe nauczycieli czy innych pracowników.
13. Regulamin dziaáalnoĞci Rady Pedagogicznej nie moĪe byü sprzeczny ze Statutem Zespoáu.

§ 12
1. W Zespole dziaáają Komitety Rodzicielskie /Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum/, stanowiące reprezentacjĊ rodziców uczniów obu szkóá, zwane w dalszej czĊĞci Radami Rodziców .
2. Rady Rodziców uchwalają regulaminy swojej dziaáalnoĞci, które nie mogą byü sprzeczne
ze Statutem Zespoáu .
3. Rady Rodziców mogą wystĊpowaü do Rad Pedagogicznych lub Dyrektora Zespoáu
z wnioskami lub opiniami we wszystkich sprawach Zespoáu.
4. Rady Rodziców mogą gromadziü Ğrodki finansowe z dobrowolnych skáadek rodziców oraz
innych Ĩródeá.

§ 13
1. W Zespole dziaáa Samorząd Uczniowski bĊdący reprezentacją uczniów szkoáy podstawowej i gimnazjum .
2. Zasady wybierania i dziaáania organów samorządu uczniowskiego Zespoáu okreĞlają regulaminy uchwalone przez ogóá uczniów w gáosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynym reprezentantem uczniów .
3. Do zadaĔ samorządu uczniowskiego naleĪy :
1) rozwijanie demokratycznych form wspóáĪycia , wspóádziaáania uczniów
i nauczycieli, wzajemnego wspierania siĊ, przyjmowania wspóáodpowiedzialnoĞci
za jednostkĊ i grupĊ .
2) ksztaátowanie umiejĊtnoĞci zespoáowego dziaáania, stwarzania warunków do aktywnoĞci spoáecznej , samokontroli i samodyscypliny,
3) przedstawianie wáadzom Zespoáu opinii i potrzeb uczniów, speánianie wobec nich
rzecznictwa interesów ogóáu spoáecznoĞci uczniowskiej,
4) organizowanie spoáecznoĞci uczniowskiej do jak najlepszego speániania obowiązków szkolnych,
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5) wspóádziaáanie z wáadzami Zespoáu w zapewnianiu uczniom naleĪytych warunków
do nauki oraz wspóádziaáanie w rozwijaniu , w czasie wolnym od zajĊü lekcyjnych ,
róĪnych form zajĊü pozalekcyjnych ,
6) dbaáoĞü o mienie szkolne,
7) organizowanie pomocy koleĪeĔskiej uczniom napotykającym na trudnoĞci w nauce
8) rozstrzyganie sporów miĊdzy uczniami /sąd koleĪeĔski/, zapobieganie konfliktom
miĊdzy uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia siĊ takiego konfliktu –
zgáaszanie go poprzez opiekuna samorządu uczniowskiego Dyrektorowi Zespoáu
lub Radzie Pedagogicznej,
9) dbaáoĞü , w caáoksztaácie swojej dziaáalnoĞci , o dobre imiĊ i honor Zespoáu.
4. Samorząd Uczniowski Zespoáu ma prawo do :
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach
Zespoáu , w szczególnoĞci dotyczących podstawowych praw uczniów,
2) przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego Zespoáu, wynikających z potrzeb i zainteresowaĔ uczniów,
3) wyraĪania opinii dotyczących problemów máodzieĪy ,
4) udziaáu w formuáowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących Īycie spoáecznoĞci uczniowskiej,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowĊzáa,
6) wspóádecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z róĪnych form
pomocy materialnej przeznaczonej dla máodzieĪ ,
7) zgáaszania kandydatur uczniów do wyróĪnieĔ i nagród oraz prawo do wnoszenia
uwag do opinii wáadz Zespoáu o uczniach i udzielania porĊczeĔ za uczniów,
8) udziaáu przedstawicieli z gáosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
dotyczących spraw wychowawczych i opiekuĔczych,
9) wnioskowania do Dyrektora Zespoáu w sprawie powoáywania okreĞlonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej ,
10) dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem , funduszami bĊdącymi w posiadaniu
Samorządu oraz Ğrodkami wypracowanymi przez máodzieĪ,
11) Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora Zespoáu, wydaje opinie w sprawie
pracy nauczyciela .

§ 14
1. W Zespole nie mogą dziaáaü partie polityczne .
2. W Zespole mogą dziaáaü :
1) związki zawodowe , na zasadach okreĞlonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku
o związkach zawodowych /Dz. U. Nr 55 poz.234 z 1994r, z póĨn. zm./ ,
2) stowarzyszenia i organizacje, których celem jest dziaáalnoĞü wychowawcza wĞród
uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form dziaáalnoĞci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuĔczej.
3. ZgodĊ na podjĊcie dziaáalnoĞci przez stowarzyszenia i organizacje o których mowa w ust.2
pkt.2 wyraĪa Dyrektor Zespoáu po uprzednim uzgodnieniu warunków dziaáalnoĞci oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
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Rozdziaã IV - Organizacja zespoãu

§ 15
Rok szkolny dzieli siĊ na dwa okresy. Jego szczegóáową organizacjĊ ustala Minister
Edukacji Narodowej.

§ 16
1. Szczegóáową organizacjĊ nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okreĞla
arkusz organizacyjny opracowywany przez Dyrektora Zespoáu do dnia 30 kwietnia kaĪdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespóá. Arkusz zawiera listĊ pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbĊ godzin przedmiotów i zajĊü obowiązkowych oraz
nadobowiązkowych finansowanych ze Ğrodków przydzielonych przez organ prowadzący
Zespóá.
2. Podstawową formą pracy Zespoáu są zajĊcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna moĪe podjąü uchwaáĊ, w której
okreĞli inny czas trwania zajĊü lekcyjnych.
4. Przerwy miĊdzy lekcyjne trwają 10 minut, oraz 20 i 15 minut /przerwy obiadowe/.
5. Na zajĊciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeĔstwa /okreĞlonych
w Rozporządzeniu MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkoáach publicznych/, za zgodą organu prowadzącego ,klasy moĪna dzieliü na grupy.
6. ZajĊcia nadobowiązkowe mogą byü organizowane w ramach Ğrodków posiadanych przez
Zespóá , przy czym grupa uczniów uczestniczących w okreĞlonych zajĊciach nie powinna
liczyü mniej niĪ 10 uczniów /przy mniejszej liczebnoĞci grup zajĊcia nie bĊdą finansowane
z budĪetu gminy/.
7. Podziaá na grupy /na wszystkich zajĊciach lekcyjnych/ naleĪy stosowaü przy klasie liczącej
35 i wiĊcej uczniów , zaĞ przy klasie liczącej 30-35 uczniów podziaá moĪna zastosowaü za
zgodą organu prowadzącego.

§ 17
1. Do realizacji celów statutowych Zespóá posiada dla potrzeb wáasnych nastĊpujące pomieszczenia: budynek szkolny i boisko szkolne przy ulicy Brzeskiej 132 .
2. Terminy rozpoczynania i koĔczenia zajĊü dydaktycznych i wychowawczych przerw Ğwiątecznych oraz ferii zimowych i letnich okreĞlają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

§ 18
Zespóá moĪe przyjmowaü sáuchaczy zakáadów ksztaácenia nauczycieli oraz studentów
szkóá wyĪszych ksztaácących nauczycieli na praktyki pedagogiczne/nauczycielskie/ na podstawie
pisemnego porozumienia miĊdzy Dyrektorem Zespoáu a daną placówką.

§ 19
Biblioteka szkolna jest pracownią sáuĪącą realizacji potrzeb i zainteresowaĔ uczniów,
zadaĔ dydaktycznych wychowawczych szkoáy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wĞród rodziców.
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§ 20
1.
2.
3.
4.

Na bibliotekĊ szkolną skáadają siĊ wypoĪyczalnia i czytelnia.
Z biblioteki mogą korzystaü uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespoáu.
Prawa i obowiązki czytelników okreĞla regulamin biblioteki.
Biblioteka czynna jest wedáug harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i
zatwierdzonego przez Dyrektora Zespoáu.

§ 21
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Realizacji celów i zadaĔ biblioteki dokonuje siĊ poprzez :
Gromadzenie zbiorów:
a) ksiĊgozbioru podrĊcznego lektur oraz literatury dla máodzieĪy,
b) czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki
i psychologii dla nauczycieli,
c) pomocy audiowizualnych,
Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UdostĊpnianie zbiorów bibliotecznych.
OrganizacjĊ warsztatu czytelniczego.
PracĊ pedagogiczną przy stosowaniu róĪnych metod, form i Ğrodków propagowania czytelnictwa oraz realizacjĊ programu „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”.
WspóápracĊ z Dyrektorem Zespoáu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Zespoáu oraz innymi
instytucjami.

§ 22
Organizacja pracy biblioteki:
1. Biblioteka udostĊpnia swoje zbiory w czasie trwania zajĊü dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego.
2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy okreĞlają oddzielne przepisy.
3. Selekcji ksiĊgozbioru dokonuje siĊ systematycznie, wycofując egzemplarze nieaktualne
i nieprzydatne w pracy Zespoáu, oraz zniszczone.
4. Czasopisma spoáeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne przez okres 5 lat.
5. InwentaryzacjĊ ksiĊgozbioru przeprowadza siĊ na wniosek Dyrektora Zespoáu co najmniej
raz na 5 lat, wówczas okres udostĊpniania ksiĊgozbioru zostaje skrócony.
6. Dyrektor Zespoáu sprawuje bezpoĞredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewnia odpowiednie wyposaĪenie pomieszczenia warunkujące pracĊ biblioteki, bezpieczeĔstwo i nienaruszalnoĞü mienia.
7. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwacjĊ, zakup mebli,
druków bibliotecznych, materiaáów piĞmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
8. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkáada do zatwierdzenia
Dyrektorowi Zespoáu.
9. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Zespoáu z budĪetu Zespoáu.
10. Biblioteka moĪe prowadziü wáasną dziaáalnoĞü gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych Ğrodków na wzbogacenie ksiĊgozbioru.
11. W bibliotece dziaáa aktyw biblioteczny záoĪony z áączników wytypowanych spoĞród
uczniów wszystkich oddziaáów. Dziaáa on wg ustalonego regulaminu.
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§ 23
1. Szkoáa zapewnia uczniom moĪliwoĞü i higieniczne warunki spoĪycia obiadu w stoáówce
szkolnej.
2. OdpáatnoĞü za korzystanie z posiáków w stoáówce szkolnej ustala siĊ w porozumieniu
z rodzicami.
3. Dyrektor Zespoáu moĪe skáadaü wnioski do Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej
o czĊĞciowe lub caákowite refundowanie opáat za uczniów bĊdących w trudnych warunkach finansowych.

§ 24
1. ĝwietlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo opiekuĔczej dziaáalnoĞci Zespoáu.
2. ĝwietlica jest organizowana dla uczniów Zespoáu, którzy bezpoĞrednio po zajĊciach dydaktyczno-wychowawczych nie mają zapewnionej opieki rodziców.
3. ĝwietlica jest organizowana w przypadku przydziaáu przez organ prowadzący Zespóá
Ğrodków finansowych na jej dziaáalnoĞü.
4. Do zadaĔ Ğwietlicy naleĪy:
a) wspomaganie procesu dydaktycznego Zespoáu,
b) upowszechnianie wĞród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, ksztaátowanie
nawyków higieny i czystoĞci oraz dbaáoĞü o zdrowie i tĊĪyznĊ fizyczną,
c) przygotowanie uczniów do udziaáu w Īyciu spoáecznym,
d) rozwijanie indywidualnych zainteresowaĔ i uzdolnieĔ uczniów,
e) wyrabianie u uczniów samodzielnoĞci,
f) stwarzanie wĞród uczniów warunków do uczestnictwa w kulturze,
g) przeciwdziaáanie niedostosowaniu spoáecznemu i demoralizacji.
5. Formami realizacji zadaĔ Ğwietlicy są:
a) organizowane zajĊcia utrwalające wiedzĊ,
b) organizowane gry i zabawy rozwijające,
c) organizowane zajĊcia sportowe.
6. ĝwietlica realizuje swoje zadania wg dydaktycznego, wychowawczego i opiekuĔczego
planu pracy Zespoáu obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkáadu
zajĊü.
7. ĝwietlica prowadzi zajĊcia zgodnie z tygodniowym rozkáadem zajĊü zatwierdzonym przez
Dyrektora Zespoáu.
8. Dni i godziny pracy ĝwietlicy ustala Dyrektor Zespoáu na dany rok szkolny w zaleĪnoĞci
od potrzeb Ğrodowiska i moĪliwoĞci finansowych Zespoáu.

§ 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Do realizacji celów statutowych Zespóá posiada:
izby lekcyjne,
pracownie przedmiotowe,
pracowniĊ internetową,
salĊ gimnastyczną,
bibliotekĊ,
ĞwietlicĊ,
pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
szatnie i áazienki,
boisko szkolne,
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10. jadalniĊ i pomieszczenia kuchenne.
Rozdziaã V - Nauczyciele i pracownicy zespoãu

§ 26
1. W Zespole zatrudnia siĊ pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsáugi.
2. Zasady zatrudniania pracowników Zespoáu regulują odrĊbne przepisy.

§ 27
Ğwietlicy.

Pracownicy pedagogiczni Zespoáu to: Dyrektor Zespoáu, nauczyciele, wychowawcy

§ 28
1. Nauczyciel prowadzi pracĊ dydaktyczną, wychowawczą i opiekuĔczą, jest odpowiedzialny
za jakoĞü tej pracy i bezpieczeĔstwo powierzonych jej opiece uczniów.
2. Do zadaĔ nauczyciela naleĪy w szczególnoĞci:
a) sporządzanie rozkáadu materiaáu z przedmiotu, którego uczy w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespoáu,
b) sprawdzanie na początku kaĪdej lekcji obecnoĞci uczniów i odnotowywanie nieobecnoĞci; kontrolowanie frekwencji ,
c) rzetelne i systematyczne przygotowywanie siĊ do zajĊü lekcyjnych, zgodnie z zasadami wspóáczesnej dydaktyki,
d) prawidáowa realizacja programu nauczania i dąĪenie do osiągniĊcia w tym zakresie
jak najlepszych wyników,
e) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziaáu uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdraĪanie do samodzielnego myĞlenia, uczenia
siĊ i dziaáania, ksztaátowanie umiejĊtnoĞci dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespoáowej,
f) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudnoĞci w nauce,
g) ksztaátowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospoáecznych oraz wdraĪanie do czynnego uczestnictwa w Īyciu Zespoáu, rodziny, Ğrodowiska i kraju,
h) upowszechnianie samorządnoĞci jako metody wychowawczej,
i) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzaleĪnienia, organizowanie niezbĊdnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,
j) wspóápraca z domem rodzinnym uczniów,
k) zachowanie bezstronnoĞci w ocenie uczniów, czĊsta ocena wiadomoĞci
i umiejĊtnoĞci ucznia,
l) poznanie osobowoĞci, warunków Īycia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich
rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,
m) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu siĊ do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,
n) prowadzenie klasy-pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski
o powierzony sprzĊt, Ğrodki dydaktyczne, urządzenia i materiaáy niezbĊdne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajĊü wychowawczych i opiekuĔczych,
troska o wystrój i estetykĊ klasy,
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o) wspóápraca z wychowawcami klas oraz organizacjami máodzieĪowymi dziaáającymi na terenie Zespoáu,
p) dbaáoĞü o estetykĊ podrĊczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych uĪywanych przez ucznia,
q) prowadzenie zajĊü profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagroĪonymi lub
niedostosowanymi spoáecznie,
r) aktywny udziaá w pracach Rady Pedagogicznej,
s) prowadzenie ustalonej odrĊbnymi przepisami dokumentacji pracy związanej
z realizacją zadaĔ dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuĔczych,
t) doskonalenie swoich umiejĊtnoĞci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej poprzez:
x udziaá w konferencjach metodycznych,
x ksztaácenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych,
u) prowadzenie /zleconego przez Dyrektora Zespoáu/ wychowawstwa klasy oraz zajĊü
z uczniami zakwalifikowanymi do ksztaácenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkole podstawowej lub gimnazjum,
v) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez
i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,
w) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajĊü dydaktycznych,
x) peánienie dyĪurów w Zespole wg harmonogramów dyĪurów .

§ 29
1. Uprawnienia nauczyciela przedstawiają siĊ nastĊpująco:
a) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podrĊczników
i Ğrodków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
b) jeĞli prowadzi koáo zainteresowaĔ lub zespóá, decyduje o treĞci programowej prowadzonego koáa lub zespoáu,
c) decyduje o bieĪącej, semestralnej i rocznej ocenie postĊpów swoich uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) ma prawo wnioskowaü w sprawie nagród i wyróĪnieĔ oraz kar regulaminowych dla
swoich uczniów,
e) czynnie uczestniczyü w opiniowaniu spraw istotnych dla Īycia Zespoáu.

§ 30
1. Nauczyciel odpowiada sáuĪbowo przed Dyrektorem Zespoáu, organem prowadzącym Zespóá, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespoáach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich dziaáaá,
b) stan warsztatu pracy, urządzeĔ oraz Ğrodków dydaktycznych mu przydzielonych.

§ 31
1. Nauczyciel Zespoáu odpowiada sáuĪbowo przed Dyrektorem. Ponosi odpowiedzialnoĞü
cywilną lub karna za:
a) tragiczne skutki wynikáe z braku nadzoru nad bezpieczeĔstwem uczniów na zajĊciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyĪurów mu przydzielonych ,
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b) nieprzestrzeganie procedury postĊpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego
lub w wypadku poĪaru,
c) zniszczenie lub stratĊ elementów majątku lub wyposaĪenia Zespoáu przydzielonego
mu przez dyrektora Zespoáu, a wynikáego z nieporządku, braku nadzoru
i zabezpieczenia.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 KP wymierza siĊ nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej za uchybienia godnoĞci zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

§ 32
1. Nauczyciele danego przedmiotu uczący w danym oddziale /klasie/, wychowawcy klas mogą tworzyü zespoáy przedmiotowe /problemowo-zadaniowe/.
2. Pracą Zespoáu kieruje powoáany przez Dyrektora Zespoáu, RadĊ Pedagogiczną lub zespóá
wychowawczy, przewodniczący /Kierownik Zespoáu/.
3. Cele i zadania Zespoáu obejmują:
a) zorganizowanie wspóápracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treĞci nauczania przedmiotów pokrewnych,
a takĪe uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianĊ doĞwiadczeĔ ,
c) poszerzanie i aktualizacja wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,
d) wspólne opracowanie szczegóáowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania,
e) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
f) wspóádziaáanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a takĪe
w uzupeánianiu ich wyposaĪenia,
g) opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich programów nauczania.

§ 33
1. Dyrektor Zespoáu powierza kaĪdy oddziaá /klasĊ/ opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale /klasie/, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągáoĞci pracy wychowawczej i jej skutecznoĞci poĪądane jest, by wychowawca opiekowaá siĊ oddziaáem przez caáy etap edukacyjny.
3. Dyrektor Zespoáu moĪe zmieniü nauczyciela wychowawcĊ w przypadku:
a) przeniesienia nauczyciela,
b) dáugotrwaáej nieobecnoĞci,
c) braku efektów pracy wychowawczej.

§ 34
Do zadaĔ wychowawcy naleĪy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
proces jego uczenia siĊ oraz przygotowania do Īycia w rodzinie i spoáeczeĔstwie, a w szczególnoĞci:
1. troska o wáaĞciwy 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 rozkáadem pracy zadawanej im do wykonania w domu,
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3. utrzymanie staáego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,
4. interesowanie siĊ postĊpami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych którzy
napotykają na trudnoĞci, analizowanie problemu wspólnie z zespoáem klasowym,
5. dbanie o regularne uczĊszczanie uczniów do Zespoáu, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuĞcili zajĊcia szkolne,
6. zachĊcanie do aktywnego udziaáu w zajĊciach pozalekcyjnych, interesowanie siĊ udziaáem
uczniów w róĪnych formach zajĊü,
7. ksztaátowanie wzajemnych stosunków miĊdzy uczniami na zasadach ĪyczliwoĞci
i wspóádziaáania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wĞród nich wiĊzów koleĪeĔstwa i przyjaĨni,
8. podejmowanie dziaáaĔ umoĪliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiĊdzy uczniami, a innymi czáonkami spoáecznoĞci szkolnej,
9. wyrabianie u uczniów poczucia wspóáodpowiedzialnoĞci za áad, porządek, estetykĊ, czystoĞü na terenie klasy i Zespoáu,
10. wywieranie wpáywu na zachowanie uczniów w Zespole i poza nim, badanie przyczyn niewáaĞciwego zachowania siĊ uczniów, podejmowanie Ğrodków zaradczych w porozumieniu
z zespoáem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami,
11. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym siĊ w trudnych sytuacjach Īyciowych i wychowawczych,
12. interesowanie siĊ stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie siĊ w tej sprawie z lekarzem,
rodzicami /opiekunami/ uczniów,
13. wdraĪanie do dbania o higienĊ i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy w Zespole i poza nim,
14. utrzymywanie staáego kontaktu z rodzicami /opiekunami/ w sprawie postĊpów w nauce
i zachowania uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami /opiekunami/,
15. omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających siĊ co
najmniej raz w kwartale,
16. wykonywanie czynnoĞci administracyjnych dotyczących klasy i innych czynnoĞci dotyczących klasy, zgodnie z poleceniami Dyrektora zespoáu, uchwaáami Rady Pedagogicznej .
17. opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w Ğcisáym powiązaniu
z caáoksztaátem pracy wychowawczej w zespole,
18. zapoznanie uczniów i rodziców /opiekunów/ z zasadami oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów,
19. wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,
20. tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuĔczowychowawczych,
21. opracowanie wspólnie z klasą planu wycieczek i imprez klasowych.

§ 35
Wychowawca ma prawo do:
1. wspóádecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie dziaáaĔ
wychowawczych na rok szkolny lub dáuĪsze okresy,
2. uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej, pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Zespoáu i innych instytucji wspomagających Zespóá,
3. ustanawiania przy wspóápracy z klasową i szkolną Radą Rodziców , form wynagradzania
i motywowania wychowanków.

§ 36
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Wychowawca odpowiada sáuĪbowo przed Dyrektorem Zespoáu za:
1. osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
2. integrowanie wysiáków nauczycieli i rodziców /opiekunów/ wokóá programu wychowawczego klasy i Zespoáu,
3. poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom bĊdącym w trudnej sytuacji
szkolnej lub spoáeczno-wychowawczej,
4. prawidáowoĞü dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,

§ 37
1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystaü w swojej pracy z porady merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora Zespoáu, zespoáu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych.
2. Początkującym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Zespoáu przydziela w pierwszym
roku opiekuna spoĞród doĞwiadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc
udzieloną temu nauczycielowi.

§ 38
1. Zadania nauczycielskie nauczyciela bibliotekarza obejmują:
a) w zakresie pracy pedagogicznej:
x udostĊpnianie zbiorów,
x udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
rzeczowych i tekstowych,
x informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
x inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
x prowadzenie róĪnych form informacji o ksiąĪkach ,
x przysposobienie czytelnicze i ksztaácenie uczniów jako uĪytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajĊü grupowych i
w miarĊ moĪliwoĞci wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
x udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom máodzieĪowym i koáom zainteresowaĔ w przeprowadzaniu róĪnych
form zajĊü dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu
imprez czytelniczych.
b) w zakresie pracy organizacyjnej:
x gromadzenie i ewidencja zbiorów,
x konserwacjĊ i selekcjĊ zbiorów,
x opracowanie biblioteczne zbiorów,
x organizacjĊ warsztatu informatycznego,
x organizacjĊ udostĊpniania zbiorów,
c) w zakresie wspóápracy z rodzicami i instytucjami wychowania równolegáego:
x poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
x organizowanie w miarĊ potrzeb i moĪliwoĞci wycieczek do bibliotek róĪnych sieci i oĞrodków informacji,
x uzyskiwanie
i
upowszechnianie
materiaáów
informacyjnych
i reklamowych oraz zachĊcanie uczniów do udziaáu w imprezach czytelniczych.
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§ 39
1. Pracownikami obsáugi szkolnej są: sprzątaczki , woĨni .
2. Do obowiązków osób wymienionych w pkt.1 naleĪą zadania i obowiązki wynikające
z poszczególnych zakresów czynnoĞci opracowanych przez Dyrektora Zespoáu.
Rozdziaã Vi - Uczniowie i rodzice

§ 40
1. Do Szkoáy Podstawowej uczĊszczają uczniowie w wieku od 7 lat do czasu ukoĔczenia
Szkoáy Podstawowej .
2. Do Gimnazjum uczĊszczają uczniowie, którzy ukoĔczyli SzkoáĊ Podstawową i podlegają
obowiązkowi szkolnemu.

§ 41
UczeĔ ma prawo do:
1. WáaĞciwie zorganizowanego procesu ksztaácenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysáowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeĔstwo,
ochronĊ przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądĨ psychicznej oraz ochronĊ
i poszanowanie jego godnoĞci.
3. Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespoáu i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaĞnieĔ.
4. ĩyczliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
5. Swobody wyraĪania myĞli i przekonaĔ w szczególnoĞci dotyczących Īycia Zespoáu, a takĪe Ğwiatopoglądowych i religijnych, jeĪeli nie narusza tym dobra innych osób .
6. Rozwijania zainteresowaĔ, zdolnoĞci i talentów:
a) ma prawo naleĪeü do dowolnego koáa zainteresowaĔ dziaáającego na terenie Zespoáu,
b) reprezentowania Zespoáu w konkursach, przeglądach, zawodach.
7. Korzystania z pomieszczeĔ Zespoáu , sprzĊtu, Ğrodków dydaktycznych, ksiĊgozbioru bibliotecznego podczas zajĊü pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
8. Sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny.
9. BieĪącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
10. Byü ocenianym z przedmiotu wyáącznie za wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci, /oceny postawy
ucznia dokonuje siĊ w ocenie zachowania/.
11. Opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich koleĪanek i kolegów.
12. Zadawania pytaĔ nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudnoĞci w toku lekcji .
13. Wpáywania na Īycie Zespoáu poprzez dziaáalnoĞü samorządową oraz zrzeszania siĊ w organizacjach dziaáających w Zespole.
14. Organizowania zajĊü kulturalnych, oĞwiatowych, sportowych i rozrywkowych/ za wiedzą
Dyrektora Zespoáu/.
15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
16. Zmiany szkoáy w ciągu roku szkolnego.
17. Korzystania z doraĨnej pomocy materialnej zgodnie z odrĊbnymi przepisami.
18. Dyskrecji w sprawach osobistych /stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia/.
19. Korzystania z róĪnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Zespóá, Rada Rodziców /Komitet Rodzicielski/.
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20. Odwoáywania siĊ od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub Dyrektora Zespoáu.
21. ZáoĪenia do Dyrektora Zespoáu wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego
w przypadku gdy wedáug ucznia ocena okresowa lub roczna nie odzwierciedla stanu jego
wiedzy.

§ 42
UczeĔ ma obowiązek:
1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajĊciach lekcyjnych i w Īyciu szkolnym,
2. systematycznie i wytrwale pracowaü nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywaü
jak najlepiej czas i warunki nauki,
3. okazywaü szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoáy,
4. przestrzegaü zasad kulturalnego wspóáĪycia,
5. przeciwdziaáaü wszelkim przejawom nieodpowiedzialnoĞci, lekcewaĪenia obowiązków
ucznia,
6. przybywaü punktualnie na zajĊcia lekcyjne i pozalekcyjne,
7. szanowaü i chroniü mienie szkolne,
8. dbaü o áad i estetykĊ w pomieszczeniach i otoczeniu Zespoáu,
9. podporządkowaü siĊ poleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespoáu, nauczycieli oraz wáadz
samorządu uczniowskiego,
10. godnie reprezentowaü Zespóá na zewnątrz,
11. przeciwstawiaü siĊ przejawom brutalnoĞci, wulgarnoĞci i wandalizmowi,
12. szanowaü przekonania, poglądy o godnoĞü osobistą drugiego czáowieka,
13. przestrzegaü zasad higieny osobistej, zmieniając obuwie,
14. uzupeániaü braki wynikające z nieobecnoĞci w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum,

§ 43
1. UczeĔ moĪe byü nagradzany za wyróĪniające siĊ wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągniĊcia sportowe i aktywna prace spoáeczną na rzecz Zespoáu i
Ğrodowiska w nastĊpujących formach:
a) pochwaáa wychowawcy wobec klasy,
b) wyróĪnienie przez Dyrektora na apelu,
c) przyznanie nagrody rzeczowej dyplomu, ksiąĪki itp.
d) wystosowanie przez dyrektora zespoáu listu pochwalnego do rodziców.
2. Dla wyróĪniających siĊ uczniów poszczególne Rady Pedagogiczne mogą przyznaü
/wedáug ustalonych przez siebie kryteriów/ odznaki: wzorowy uczeĔ, wzorowy sportowiec.

§ 44
1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu Zespoáu i regulaminu samorządu
uczniowskiego przewiduje siĊ nastĊpujące kary:
a) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy, Dyrektora Zespoáu,
b) upomnienie lub nagana Dyrektora zespoáu udzielona publicznie wobec wszystkich
uczniów,
c) zawieszenie prawa do udziaáu w zajĊciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Zespoáu na zewnątrz, udziaáu w wycieczkach lub imprezach,
d) przeniesienie do innej klasy,

Dziennik Urzàdowy
Województwa Podlaskiego Nr 75

2.

3.
4.
5.
6.

7.

9750

Poz. ..........

e) skreĞlenie z listy uczniów Zespoáu z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego Zespoáu.
Przeniesienie do innej Szkoáy moĪe nastąpiü w nastĊpujących przypadkach:
a) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,
b) dokonania udowodnionej kradzieĪy na terenie Zespoáu,
c) wulgarnego zachowania siĊ w stosunkach do nauczycieli i innych uczniów,
d) nagminnego opuszczania zajĊü lekcyjnych /30 % w ciągu semestru/, przeniesienia
do innej Szkoáy dokonuje Kurator OĞwiaty na wniosek Dyrektora Zespoáu,
Przed wymierzeniem kary uczeĔ ma prawo do záoĪenia wyjaĞnieĔ.
UczeĔ ma prawo do wniesienia odwoáania od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora zespoáu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
Dyrektor Zespoáu moĪe zawiesiü wykonanie kary naáoĪonej na ucznia, jeĪeli uzyska porĊczenie samorządu uczniowskiego lub nauczyciela wychowawcy.
UczeĔ ma prawo wniesienia odwoáania od kary wymierzonej przez Dyrektora Zespoáu do
Kuratora OĞwiaty w Biaáymstoku za poĞrednictwem Dyrektora Zespoáu w terminie 7 dni
od daty wymierzenia kary.
Prawo do odwoáania przysáuguje równieĪ rodzicom ucznia.

§ 45
1. Rodzice mają prawo do :
1) uzyskania od Dyrektora Zespoáu i wychowawców klas informacji o zadaniach Zespoáu oraz o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Zespole i klasie podczas zebraĔ ogólnych i klasowych ,
2) uzyskania w kaĪdym czasie informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania
, postĊpów w nauce lub przyczyn trudnoĞci ,
3) wyraĪania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy Zespoáu.
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny byü organizowane staáe spotkania z rodzicami – nie rzadziej niĪ raz na kwartaá.
3. Zespóá ma obowiązek informowaü rodziców /opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
Rozdziaã VII - Postanowienia koåcowe

§ 46
1. Zespóá uĪywa pieczĊci urzĊdowej - zawierającej nazwĊ „Zespóá Szkóá w Mielniku” zgodnie z odrĊbnymi przepisami.
2. Zespóá prowadzi i przechowuje dokumentacjĊ zgodnie z odrĊbnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez Zespóá gospodarki finansowej i materialnej okreĞlają odrĊbne
przepisy.
4. Szczegóáowe zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych, Samorządu Szkolnego, Rad
Rodziców są okreĞlone w odrĊbnych regulaminach.
5. Tablice i stemple szkóá wchodzących w skáad Zespoáu posiadają u góry nazwĊ Zespoáu a u
doáu nazwĊ danej szkoáy.
6. Na Ğwiadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoáy podawana
jest nazwa szkoáy; nazwa Zespoáu Szkóá umieszczana jest na pieczĊci urzĊdowej.
7. Statut Zespoáu moĪe byü nowelizowany przez Rady Pedagogiczne.

