
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 8 we Włocławku 

 

 

 

 

Opracowany na podstawie: 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 poz.425        

z późniejszymi zmianami 1991 r.), rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2000 r. 

w  sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół 

(Dz. U. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 

19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 41 poz. 

414), rozporządzenia MEN    z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków         

i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. nr 14 poz. 132), 

rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65     

z późniejszymi zmianami). 

Zatwierdzony w dniu 02.01.2003 roku przez Radę Pedagogiczną, Radę 

Rodziców Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku. 

 

 

 

Organ prowadzący: Gmina Miasto Włocławek 
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ROZDZIAŁ I 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 

1. Zespół Szkół nr 8 we Włocławku jest szkołą publiczną. W swojej 

działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, a także w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich                        

i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. 

2. W skład Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku wchodzą: 

 Przedszkole nr 7 imienia Leśna Kraina, 

 Szkoła Podstawowa nr 8 imienia 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, 

 Gimnazjum nr 8 imienia Obrońców Wisły 1920 roku. 

3. Adres zespołu: 87-800 Włocławek, ul. Willowa 8, działający w oparciu     

o uchwałę Rady Miasta nr 62/XLII2002 z dnia 27 maja 2002 r. 

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 8 we Włocławku jest Gmina 

Miasto Włocławek. 

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

6. Cykl kształcenia w Zespole Szkół nr 8 trwa: 

 w przedszkolu 4 lata 

 w szkole podstawowej 6 lat 

 w gimnazjum 3 lata. 

7. Nauka w zespole jest obowiązkowa i bezpłatna. Uczestnictwo w zajęciach 

przedszkolnych jest płatne. Określają to odrębne przepisy. 

8. Uczniami zespołu są dzieci zamieszkałe w obwodzie określonym             

w uchwale Rady Miasta nr 62/XLII z dnia 27 maja 2002 roku. 

9. Zespół Szkół może prowadzić klasy sportowe, integracyjne, nauczanie 

dwujęzyczne itp. 

10. W zespole działają oddziały przedszkolne obejmujące dzieci w wieku      

2-6 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada własny ceremoniał. 

3. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają odrębne 

przepisy. 

5. Zespół Szkół może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić 

środki specjalne pochodzące z: dobrowolnych wpłat rodziców, opłat za 

kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wynajmu pomieszczeń. 

6. Środki specjalne mogą być przeznaczone na: działalność dydaktyczno-

wychowawczą, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, 

pomocy naukowych itp., opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy 

itp.), żywienie uczniów, wynagrodzenie wynikające z działalności 

jednostki oświatowej, dofinansowanie niektórych kursów i szkoleń, 

dofinansowanie imprez, wycieczek itp. - zgodnie z życzeniem 

ofiarodawcy, inne cele wynikające ze statutowej działalności zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

 

Cele i zadania szkoły 

 

 

§ 3 

 

 Zespół Szkół nr 8 we Włocławku realizuje cele i zadania określone           

w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 

i nr 106 poz. 496 z 1996 r., Dz. U. nr 28 poz. 153 i nr 141 poz. 943 z 1997 r., 

Dz. U. nr 117 poz. 759 i nr 162 poz. 1126 z 1998 r., Dz. U. nr 12 poz. 136, nr 19 

poz. 239, nr 48 poz. 550, nr 104 poz. 1104, nr 120 poz. 1268 i nr 12 poz. 1320    

z 2000 r., Dz. U. nr 111 poz. 1194 i nr 144 poz. 1615 z 2001 r., Dz. U. nr 41 

poz. 362 z 2002 r.) oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi 

szkoły, o których mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

określonej odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

1. zapewnia możliwość pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwoju ucznia, 

2. zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Zespołu Szkół nr 8 

4. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia, 

5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów        

i zadań określonych w ustawie, 

6. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości szkoły, 

7. prowadzi orientację zawodową. 

 

 

§ 4 

 

Nauczanie i wychowanie ma na celu: 

1. rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny, poszanowanie godła            

i symboli narodowych, budzenie szacunku do polskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz do tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych, 

2. przygotowanie uczniów do wypełnienia obowiązków obywatelskich, 

solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości, 

3. kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony 

przyrody przez upowszechnianie wiedzy ekologicznej, 



4. przygotowanie uczniów do rozumienia wartości własnego życia            

i zdrowia oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji      

i patologii społecznej, 

5. rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków 

uprawiania sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku. 

 

 

§ 5 

 

 Dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie 

oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, szkoła 

zapewnia przedszkolakom i uczniom: 

1. prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w warunkach 

poszanowania godności osobistej dziecka oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, 

2. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania młodzieży szkoła 

organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami; rodzice 

zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji, jeżeli nie wyrażają zgody 

na uczestnictwo dziecka w nauce religii, 

3. podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej, 

4. pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, 

5. warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, 

6. pomoc w rozwijaniu zainteresowań, między innymi poprzez udział           

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

7. realizację indywidualnych programów nauczania, również w ramach 

opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, 

8. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.   

9. pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział 

w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznych  

10. prowadzenie w przedszkolu bezpłatnych zajęć dodatkowych na wniosek 

rodziców. Zajęcia te realizowane będą poza 5-godzinną podstawą 

programową. Za opiekę podczas tych zajęć rodzice wnoszą opłatę 1 zł. za 

każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

 

 

 

§ 6 

 

 Realizacja celów i zadań zespołu następuje poprzez: 

1. opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem 

przedszkolaków i uczniów, 

2. integrację wiedzy nauczanej: 

 edukacja wczesnoszkolna w klasach 1- 3 szkoły podstawowej, 



 ścieżki edukacyjne: prozdrowotna, regionalną, ekologiczną, filozoficzną, 

czytelniczo-medialną, europejską, obrony cywilnej, kultury Polski na tle 

tradycji śródziemnomorskiej, 

 prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kół 

przedmiotowych, zajęć korekcyjnych, zajęć logopedycznych, 

 prowadzenie lekcji religii, 

 pracę pedagogów szkolnych wspomaganą badaniami i zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, współpracą          

z sądem rodzinnym, Komendą Miejską Policji, Poradnią Zdrowia 

Psychicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku       

i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Fabiankach, 

 współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, 

 wprowadzenie innowacji w szkole w zakresie programu, metodyki, 

organizacji i zasad oceniania; zasady i warunki oceniania działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły określa zarządzenie MEN      

z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. MEN n6 poz. 20). 

 

 

§ 7 

 

 Placówka dba o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w następujący sposób: 

1. opiekę nad wychowankami sprawują: 

 w trakcie pobytu w przedszkolu jak i podczas zajęć organizowanych 

przez przedszkole dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony pracownika 

pedagogicznego, 

 podczas lekcji – nauczyciel prowadzący, 

 podczas przerw lekcyjnych – nauczyciel dyżurujący (zgodnie                    

z przyjętym regulaminem nauczyciela dyżurującego i harmonogramem 

dyżurów), 

 podczas wycieczek – kierownik wycieczki i przydzieleni opiekunowie 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

 podczas zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i imprez szkolnych – 

wychowawcy oraz wyznaczeni nauczyciele, 

2. dziecko do i z przedszkola i oddziału „0” przyprowadzają i odbierają 

rodzice/prawni opiekunowie lub inna upoważniona przez nich na piśmie 

osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo; upoważnienie    

składa się nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko, 

3. każde wyjście uczniów i przedszkolaków poza teren placówki powinno 

być uzgodnione z dyrekcją zespołu i zapisane w księdze wyjść, 

4. za ład i porządek w obiekcie szkolnym, wykrywanie nieprawidłowości      

i zagrożeń odpowiedzialni są: kierownik administracyjny, Społeczny 

Inspektor Pracy i pracownik ds. bhp i ppoż., 



5. zgodnie z obowiązującymi przepisami organizowane są obowiązkowe 

szkolenia bhp dla wszystkich pracowników zespołu; wstępne szkolenie 

nowozatrudnionych nauczycieli przeprowadza dyrektor zespołu, a dla 

pracowników administracji i obsługi – kierownik administracyjny, 

6. opiekę medyczną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka w czasie 

swoich godzin urzędowania, 

7. na godzinach z wychowawcą omawiane są zasady bezpieczeństwa, 

8. uczniom, a szczególnie uczniom klas 1 – 3 szkoły podstawowej i uczniom 

dojeżdżającym, zapewnia się możliwość pobytu w szkolnej świetlicy, 

9. stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny dostosowane są do 

wzrostu i rodzaju pracy uczniów, 

10. z uczniami omawiane są zasady ruchu drogowego oraz przeprowadza się 

egzaminy na kartę rowerową, 

11. uczniom zapewnia się warunki do spożycia co najmniej jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej, 

12. budynek szkolny i teren wokół szkoły objęty jest monitoringiem 

wizyjnym. 

 

 

§ 8 

 

 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga 

szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 

2. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom z klas 1 – 3 szkoły 

podstawowej, a w szczególnych przypadkach uczniom z klas IV – VI, 

3. zapewnienie w miarę możliwości dożywiania w formie obiadów 

finansowanych przez sponsorów, 

4. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji 

charytatywnych, 

5. poszukiwanie sponsorów dla finansowania wyjazdu uczniów na „zieloną 

szkołę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9 

 

 W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga 

szkolnego, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku w formie: 

1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi, 

2. wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku 

szkolnego w nauczaniu indywidualnym, o rewalidacji indywidualnej,        

o nauczaniu trybem szkoły specjalnej, 

3. spotkań terapeutycznych, 

4. zajęć z preorientacji zawodowej. 

 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, 

zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności 

pożądane jest, jeżeli to możliwe, by wychowawca prowadził swój oddział 

przez cały cykl nauczania. 

3. Na łączny wniosek rodziców/prawnych opiekunów i uczniów (w obydwu 

przypadkach musi zgłosić go co najmniej 2/3 stanu klasy) dyrektor 

zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

oraz zbadaniu zasadności zarzutów, może zmienić wychowawcę klasy. 

4. Decyzję o zmianie wychowawcy klasy w ciągu roku szkolnego może 

podjąć dyrektor zespołu na wniosek Rady Klasowej Rodziców i uczniów 

danej klasy (zgodnie z pkt. 3), gdy wychowawca: 

 łamie statutowe prawa ucznia, co zostało udowodnione w postępowaniu 

wyjaśniającym, 

 nadużywa swoich praw realizując cele niezgodnie z ustawą o systemie 

oświaty, 

 stosuje niezgodny system kar i nagród, 

 został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym, 

 zrzeka się funkcji przyznając się do utraty zaufania wychowanków. 

 

 

 

§ 11 

 

 Zespół Szkół nr 8 we Włocławku realizuje statutowe cele i zadania we 

współpracy z rodzicami, organizacjami społecznymi i kulturalnymi w ramach 

działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej. 



ROZDZIAŁ III 

 

 

Organy Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku. 

 

 

 

§ 12 

 

 Organami zespołu są: 

1. Dyrektor zespołu; 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców, 

4. Rada Szkoły – jeżeli została utworzona, 

5. Samorząd Uczniowski. 

 

 

§ 13 

 

1. Dyrektora zespołu powołuje Zarząd Miasta Włocławka w trybie i na 

warunkach określonych w art. 36 ustawy o systemie oświaty z dnia           

7 września 1991 r. 

2. Zespołem kieruje dyrektor. Zadania dyrektora określa art. 39 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dyrektor pełni          

w szczególności następujące zadania: 

 sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w zespole, 

 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu oraz 

reprezentuje go na zewnątrz, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

 realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte              

w ramach ich kompetencji, 

 dysponuje środkami finansowymi w planie finansowym zespołu i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu, 

 decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników zespołu, 

 decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom zespołu, 

 występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej           

i Rady Rodziców, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu, 



  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem uczniowskim, 

 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

 dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne między organami. 

3. W szkole może być powołany zastępca dyrektora zgodnie                          

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zadania, uprawnienia             

i odpowiedzialność zastępcy dyrektora określa dyrektor zespołu. 

 

 

§ 14 

 

1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje      

w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, 

opiekuńczą i organizacyjną zespołu. 

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 zatwierdzanie planów zespołu, 

 zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

 zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez 

radę, 

 ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 ustalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

 ustalanie kryteriów ocen zachowania, 

 podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia ucznia z listy uczniów lub 

dziecka z przedszkola (np., nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka 

powyżej miesiąca – po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów 

prawnych, zły stan zdrowia dziecka określony przez lekarza, 

nieterminowe dokonywanie opłat – 2 tygodnie zwłoki). 

3. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje: 

 organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych     

i pozalekcyjnych, 

 projekt planu finansowego, 

 wniosek organu prowadzącego zespół o przyznanie dyrektorowi zespołu 

odznaczenia, nagrody i innych odznaczeń resortowych, 

 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród              

i innych wyróżnień, 

 propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 kandydatów do powierzenia mu funkcji kierowniczych w zespole. 

4. Rada Pedagogiczna: 

 przygotowuje projekt i zatwierdza statut Zespołu Szkół nr 8, 



 przygotowuje i zatwierdza wewnątrzszkolny system oceniania oraz 

szkolny program wychowawczy. 

5. Zmiany w statucie wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej. 

6. Rada Pedagogiczna (zgodnie z własnym regulaminem) może występować 

z wnioskiem do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 

i organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora 

o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w zespole. 

7. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Rady Pedagogicznej i jej 

członków określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej. 

8. Do czasu powołania Rady Szkoły Rada Pedagogiczna wykonuje 

następujące zadania Rady Szkoły, zgodnie z art. 52 pkt. 2 i art. 50 pkt. 1    

i 2 ustawy o systemie oświaty: 

 uchwala statut zespołu, 

 przedstawia wnioski w sprawach rocznego planu finansowego środków 

specjalnych zespołu i opiniuje plan finansowy zespołu, 

 może występować do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty              

w Bydgoszczy i organu prowadzącego z wnioskiem o zbadanie                  

i dokonanie oceny działalności zespołu, dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w zespole, 

 opiniuje i zatwierdza projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla zespołu, 

 ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy i organu prowadzącego,    

w szczególności w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych. 

9. Mogą być tworzone Rady Pedagogiczne dla jednostek wchodzące w skład 

zespołu. 

 

 

§ 15 

 

 W zespole działa Rada Rodziców. Jej celem jest reprezentowanie ogółu 

rodziców zespołu oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia 

statutowej działalności zespołu, a także wnioskowania do organów zespołu         

w tym zakresie, a w szczególności: 

1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań zespołu, 

2. współpraca ze środowiskiem zespołu i zakładami pracy, 

3. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności zespołu, a także 

ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 

4. zapewnienia rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami zespołu, 

prawa do: 



 znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych zespołu   

i klas, 

 pomoc w realizacji różnorodnych zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, 

 uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka 

i jego postępów lub trudności, 

 znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

 uzyskania porady w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci, 

 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy zespołu. 

5. Rada Rodziców posiada własny regulamin pracy. 

 

 

§ 16 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania        

i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych zawartych 

w programie wychowawczym zespołu, 

 znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania                    

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i trudności w nauce, 

 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia 

swych dzieci, 

 wyrażania i przekazywania dyrektorowi zespołu i organowi 

prowadzącemu opinii na temat jakości pracy zespołu. 

3. Szkoła organizuje w ciągu roku szkolnego spotkania nauczycieli                

z rodzicami w następujących terminach: 

 w każdą pierwszą środę miesiąca (od października do maja), 

 po zakończeniu I półrocza, 

 w innych terminach z inicjatywy wychowawców, nauczycieli innych 

przedmiotów i rodziców. 

4. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 17 

 

1. W zespole działa Samorząd Uczniowski: 

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 

4. Samorząd w szczególności ma prawo do: 

 zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami nauczania       

i stawianymi wymaganiami, 

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

 redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej. 

Samorząd może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora zespołu        

z wnioskami o realizację powyższych praw oraz co do wyboru nauczyciela 

pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

 

§ 18 
 

1. Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych 

decyzji dotyczących działalności zespołu poprzez: 

 uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, 

 opiniowanie projektowanych uchwał i statutu zespołu, 

 informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora zespołu. 

2. Dyrektor zespołu może wstrzymać wykonanie uchwały organów zespołu 

niezgodnych z przepisami prawa lub interesem zespołu. W takim 

przypadku, w terminie 2 tygodni, uzasadnia sposób postępowania             

w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu zespół. 

 

 

§ 19 
 

1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami zespołu: 

 negocjacje między stronami, 

 odwołanie do dyrektora zespołu, 

 odwołanie do organu prowadzącego zespół. 



ROZDZIAŁ IV 

 

 

Organizacja Zespołu Szkół nr 8. 

 

 

§ 20 

 

1. Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest bezpłatna. 

2. Pobyt dziecka w przedszkolu jest płatny:  

 wysokość opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu ustala Rada 

Miasta – wysokość środków w budżecie zapewniona przez organ 

prowadzący stwarza warunki do realizacji podstawy programowej, 

wielkość środków w budżecie przedszkola zwiększona jest o kwotę 

dopłaconą przez rodziców dzieci uczęszczających, ustaloną przez organ 

prowadzący, 

 rodzice dzieci pokrywają koszty posiłków (wartość artykułów 

spożywczych) spożywanych przez dzieci w przedszkolu, 

 za dzieci z rodzin zastępczych opłatę pokrywa się wg ustaleń z organem 

prowadzącym, 

 wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący                  

w porozumieniu z dyrektorem zespołu, 

 opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest wg 

określonych zasad i regulowana w terminie ustalonym przez przedszkole, 

do referenta, 

 gotówkę za niesione opłaty referent odprowadza do banku na konto 

zespołu, 

 finansowanie opłaty za usługi opiekuńcze i bytowe za dzieci  z poza 

Gminy Miasta Włocławek stosownie do uregulowań przyjętych przez 

Gminę Miasto Włocławek. 

 

 

§ 21 
 

1. W szkole terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Zakończenie pierwszego półrocza następuje w ostatni piątek stycznia. 

Jeżeli ferie zimowe przypadają w drugiej połowie stycznia, wówczas 

koniec pierwszego półrocza przypada w drugi piątek lutego. 

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na 

wniosek dyrektora zespołu i Rady Rodziców. Przerwa wakacyjna trwa      



6 tygodni. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci z przedszkola uczęszczają 

do przedszkola dyżurującego, ustalonego z organem prowadzącym: 

 przerwa wakacyjna jest okresem wykorzystania przez pracowników 

urlopów oraz przeprowadzenia remontów i prac konserwacyjnych obiektu 

i sprzętu przy udziale pracowników. Pracownicy zabezpieczają                   

i kontrolują obiekt, 

 urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów w czasie, 

gdy organizacja przedszkola przewiduje przerwę wakacyjną lub w czasie 

ferii zimowych ze względu na zmniejszona ilość dzieci oraz w innym 

terminie na wniosek pracownika w uzgodnieniu z dyrektorem, biorąc pod 

uwagę zapewnienie normalnego toku pracy, 

 dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od 

pracy, wolne soboty oraz przerwa wakacyjna, 

 dzienny czas pracy przedszkola ustal organ prowadzący na wniosek 

dyrektora i Rady Pedagogicznej, w tym czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż        

5 godzin dziennie, 

 dzienny czas pracy ustalono w godzinach od 6 do 16:30. 

 

 

§ 22 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w kolejnym 

roku szkolnym w szkole podstawowej i gimnazjum określa arkusz 

organizacyjny zespołu opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego 

szkoły, który zatwierdza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w przedszkolu określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja 

każdego roku. 

3. W arkuszu organizacyjnym zespołu zamieszcza się w szczególności: 

liczbę pracowników (łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych), ogólną 

liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych z środków przydzielonych 

przez organ prowadzący placówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 23 

 

 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,             

z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy. 

 

 

§ 24 

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy prowadzona jest dla 

uczniów, których rodzice sobie tego życzą. 

2. Życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane     

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez 

władze kościelne. 

5. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor zespołu na podstawie imiennego, 

pisemnego skierowania wydanego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego (w przypadku Kościoła Katolickiego) lub zwierzchników 

kościołów innych wyznań. 

6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje 

jednak obowiązków wychowawcy klasy. 

7. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami 

swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce 

planowanego spotkania. 

8. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

9. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym. 

10. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

Ocena wliczana jest do średniej ocen.  

11. Ocena z religii wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez 

szkołę. 

12. Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. 

13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki 

nauczania i zgodności z programem, prowadzi dyrektor praz pracownicy 

nadzoru pedagogicznego. 

14. Nauka religii odbywa się w wymiarze: 

 w przedszkolu: z dziećmi 3-4 letnimi – 15 minut, z dziećmi 5-6 letnimi – 

30 minut, 

 w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny tygodniowo. 

 



§ 25 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum 

jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale określają przepisy Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział złożony 

z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą 

uwzględniać zainteresowania, zdolności, i potrzeby oraz kwalifikacje 

kadry pedagogicznej. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 

wychowanków. 

3. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

4. W szkole podstawowej i gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut.      

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas 

pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

5. W przedszkolu godzina zajęć trwa do 60 minut. Czas trwania zajęć 

prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

 z dziećmi 3-4 letnimi – 15 minut, 

 z dziećmi 5-6 letnimi – 30 minut. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć klas 1-3 szkoły podstawowej określa ogólny 

przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem 

nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści 

programu nauczania wynika konieczność prowadzenia tych zajęć              

z podziałem na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki               

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

9. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na 

grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego zespół. 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 

12 do 26 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 26 

 

 Uczniowie gimnazjum, którzy ukończyli klasę I i ukończyli 15 lat oraz 

nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie mogą być skierowani do 

klasy przysposabiającej do zawodu. 

 

 

 

§ 27 

 

 Zespół Szkół nr 8 może prowadzić zajęcia ze środków pozabudżetowych 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i wg zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

 

§ 28 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb           

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych zespołu, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy zespołu   

i rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

 gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

 korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 

 korzystanie ze środków audiowizualnych czytelni, 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

4. Biblioteka pełni funkcje: 

 kształcąco-wychowawczą poprzez: rozbudzanie i rozwijanie potrzeb 

czytelniczych, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie do poszanowania książki, 

udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu 

zawodowym, 

 opiekuńczo-wychowawczą poprzez: współdziałanie z nauczycielami, 

wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

 kulturalną poprzez: uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego 

czytelników. 

5. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru 

podczas zajęć lekcyjnych. 

6. Zakres obowiązków nauczyciela-bibliotekarza: 



 koordynowanie pracy w bibliotece (opracowanie rocznych planów 

działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, uzgadnianie 

stanu majątkowego z księgowością, projektowanie wydatków na rok 

kalendarzowy, sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny 

czytelnictwa, odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac 

biblioteki), 

 praca pedagogiczna (gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami 

czytelników, udostępnianie zbiorów, rozmowy z czytelnikami                   

o książkach, udzielanie informacji bibliotecznych, poradnictwo                

w wyborach czytelniczych, prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej           

i medialnej zgodnie z programem, udostępnianie nauczycielom 

potrzebnych materiałów, informowanie nauczycieli o czytelnictwie wśród 

uczniów i analiza czytelnictwa, prowadzenie różnych form wizualnych 

informacji o książkach, organizowanie różnych form inspiracji 

czytelnictwa, dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego 

uczniów), 

 praca organizacyjna (gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, 

opracowanie biblioteczne zbiorów, selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

organizowanie warsztatu informacyjnego, wydzielanie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów, udostępnianie zbiorów), 

 współpraca z rodzicami i instytucjami (w miarę możliwości nauczyciel-

bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami 

pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi, współpraca                    

z pracownią multimedialną CEN-u. 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmienne (książki, czasopisma i inne) 

i dokumenty niepiśmienne (materiały audiowizualne). 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor zespołu: zapewnia 

obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, 

zapewnia środki finansowe, zarządza skontrum zbiorów, zapewnia 

nauczycielom-bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji, zatwierdza 

tygodniowy rozkład zajęć, hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

9. Z pomieszczeń czytelni korzystają uczniowie nie biorący udziału              

w zajęciach z religii lub mający przerwy w zajęciach oraz przed lekcjami   

i oczekujący na autobus (jeżeli jest dowożenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 29 

 

1. W zespole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa 

rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 1994 r. 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dojeżdżających 

dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, które muszą dłużej przebywać        

w szkole ze względu na czas pracy rodziców i z klas IV-VI. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń 

składanych przez rodziców/opiekunów pranych. 

4. Czas pracy świetlicy ustala się corocznie w miarę potrzeb. 

5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej 

w grupach liczących 25 uczniów. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami 

klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz 

pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo. 

7. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje dyrektor lub zastępca 

dyrektora. 

8. Zajęcia świetlicowe organizowane są w ferie zimowe i podczas rekolekcji 

wielkopostnych (w miarę potrzeb). 

9. Świetlica  sprawuje funkcje kontrolne nad żywieniem dzieci: obiady 

finansowane przez Urząd Miasta Włocławka, MOPR, GOPR i innych 

sponsorów przyznawane są na podstawie oświadczeń rodziców                   

o zarobkach, opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy. Kwalifikacji 

dokonuje zespół w składzie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, 

dyrektor lub zastępca dyrektora. 

10. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy. 

11. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za: 

 całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej w świetlicy, 

 prawidłowe funkcjonowanie stołówki, 

 opracowanie rocznego planu świetlicy, 

 wyposażenie świetlicy, 

 opracowanie planu godzin pracy nauczycieli świetlicy, 

 zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli świetlicy               

(z powiadomieniem zastępcy dyrektora), 

 opracowanie zakresu czynności pracowników świetlicy, 

 organizację pracy nauczycieli świetlicy, kierowanie pracą opiekuńczo-

wychowawczą zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych oraz 

bezpośredniego przełożonego, 

 nadzorowanie zajęć świetlicowych, 

 prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji świetlicy zgodnie                     

z aktualnymi przepisami prawnymi, 



 dbanie o aktualny wystrój świetlicy, 

 uczestniczenie w pracy zespołów: wychowawczego                                     

i samokształceniowego, 

 współpracowanie z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami            

w zakresie pomocy i w kompensowaniu braków dydaktycznych, 

 współpracowanie z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym, 

otaczanie opieką dzieci zaniedbanych wychowawczo, z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej 

troski, 

 współpracowanie z komisją do spraw żywienia dzieci (przydział obiadów 

bezpłatnych) i prowadzenie jej dokumentacji. 

12. usunięty 

13. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają 

półroczne sprawozdanie ze swojej działalności. W przypadku braku 

stanowiska kierownika świetlicy jego obowiązki realizują wychowawcy. 

14. Dokumentacja świetlicy: półroczny i roczny plan pracy, dzienniki zajęć, 

karty zgłoszenia dzieci, regulamin świetlicy, zeszyt obecności na 

obiadach, ramowy rozkład dnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu. 

 

 

§ 30 

 

1. W Zespole Szkół nr 8 mogą być zatrudnieni nauczyciele, logopedzi, 

pedagodzy oraz pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania w/w określają odrębne przepisy. 

3. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów może być utworzone 

stanowisko zastępcy dyrektora za zgodą organu prowadzącego. 

 

 

§ 31 

 

1. Zastępcy dyrektora przyjmują na siebie część zadań dyrektora,                       

a w szczególności: pełnią funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego 

nieobecności, przygotowują projekty dokumentów (szkolny zestaw 

programów nauczania, program wychowawczy, tygodniowy rozkład  

zajęć, kalendarz szkolny, informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu 

przydzielonym). 

2. Zastępca dyrektora jest bezpośrednim przełożonym służbowym,                         

z upoważnienia dyrektora, nauczycieli, wychowawców świetlicy, 

pedagogów szkolnych i bibliotekarzy. Jest przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego 

nadzoru nad szkołą. Decyduje w bieżących sprawach procesu 

pedagogicznego w całej szkole. Ma prawo formułowania projektu oceny 

pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli. Ma prawo 

wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla 

nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. Ma prawo używania 

pieczątki osobistej z tytułem „zastępca dyrektora szkoły” oraz 

pospisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań          

i obowiązków.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 32 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela określa: 

 formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad 

kołami, zespołami, organizacjami, pracowniami określa arkusz 

organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych, 

 treść zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności. 

 

Zadania: 

 

 realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele 

szkoły ustalone w programach i w planie szkoły, 

 wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

wnioskując o jego wzbogacenie lub modernizację do organów 

kierowniczych szkoły, 

 wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

 udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu     

o rozpoznanie potrzeb ucznia, 

 bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 

uczniów, 

 informuje rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz wychowawcę 

klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-

wychowawczych swoich uczniów, 

 bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 

organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające szkołę, 

 prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła 

zainteresowań, 

 posiada aktualny rozkład materiału nauczania danej klasy, w której 

prowadzi zajęcia, 

 młody nauczyciel (do 3 roku pracy włącznie) ma obowiązek pisemnego 

przygotowania się do każdej lekcji (zajęć), 

 nauczyciel przedszkola ma zapewnić dziecku opiekę do godziny 16
30

,       

a w przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, 

osobę upoważnioną) odprowadza je do Policyjnej Izby Dziecka, 

 zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie. 

 

 



Uprawnienia: 

 

 decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, 

środków dydaktycznych (zatwierdzonych przez MENiS) w nauczaniu 

swego przedmiotu, 

 jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, to decyduje o treści 

programu koła lub zespołu, 

 decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich 

uczniów, 

 ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów, 

 ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar 

regulaminowych dla swoich uczniów, 

 

Odpowiada: 

 

 Służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół nr 8, Kuratorem Oświaty, 

organem prowadzącym za: 

 poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie 

oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu                  

i warunków w jakich działał, 

 stan warsztatu pracy, sprzętów, i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

mu przydzielonych, 

 przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za tragiczne 

skutki wynikłe z barku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu 

przydzielonych, nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu 

wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, zniszczenie lub stratę 

elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru               

i zabezpieczenia, 

 służbowo i karnie za: naruszenie tajemnicy służbowej, brak aktualnej 

książeczki zdrowia. 

 

 

§ 33 

 

1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być 

dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych szkoły. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 



 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego             

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

 inspirowanie działań zespołowych uczniów, 

 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów          

w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1: 

 otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych 

wychowanków, 

 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 

życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

ustal treść i formę zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, 

 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając         

z innymi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu 

uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

 utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu 

poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

współdziałania z rodzicami/opiekunami prawnymi w działaniach 

wychowawczych, włączenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawy 

życia klasy i szkoły, 

 współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb                  

i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły                        

i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie 

zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

 organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich                   

o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia, 

 na miesiąc przed końcem półrocza wychowawca jest zobowiązany do 

pisemnego zawiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o grożącej 

niedostatecznej ocenie z przedmiotu. 

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. Ma 

prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora i Rady Pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych     

i naukowych. 

5. Wychowawca odpowiada: służbowo przed dyrektorem zespołu za 

osiąganie celów wychowania w swojej klasie, za integrowanie wysiłków 

nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego, za poziom 

opieki i pomocy indywidualnej dla wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społecznej, za prawidłową dokumentację. 

 



§ 34 

 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na 

wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

 ustalenie zestawów programów nauczania i podręczników oraz w miarę 

potrzeb ich modyfikowanie, 

 zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów 

realizacji programów nauczania dla uzgadniania decyzji w sprawie 

wyboru programu nauczania, 

 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

 współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

 wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

 

§ 35 

 

1. Nauczyciele i rodzice/prawni opiekunowie współdziałają ze sobą              

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców/prawnych opiekunów do: 

 znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych w klasie i szkole, 

 znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, 

promowania uczniów, przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego               

i sprawdzianu klas VI, 

 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów 

w nauce i zachowaniu, 

 uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia dzieci, 

 wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły. 

 

 

 

  



§ 36 

 

 Obowiązki i uprawnienia pedagoga szkolnego określa zakres obowiązków 

przydzielonych przez dyrektora zespołu. 

 

 

§ 37 

 

 W zespole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi na 

stanowiskach: 

 główna księgowa, 

 kierownik administracyjny, 

 intendent, 

 woźna, 

 sprzątaczka, 

 kucharka, 

 konserwator. 

Każdy z w/w pracowników posiada zakres obowiązków przydzielony przez 

dyrektora zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

 

 

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół nr 8. 

 

 

§ 38 

 

1. Do zespołu przyjmowani są uczniowie: 

 do przedszkola – dzieci od 2 do 6 lat, dziecko, któremu odroczono 

obowiązek szkolny, uczęszcza do przedszkola nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat, 

 do szkoły podstawowej – po ukończeniu 6 roku życia, na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów, naukę może rozpocząć dziecko, które 

przed 1 września kończy 6 lat. W uzasadnionych przypadkach 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie 

dłużej niż o 1 rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły 

lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej. Dziecko jest zapisywane 

do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym 

wyprzedzeniem. 

 do gimnazjum – po ukończeniu szkoły podstawowej publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej bez względu na wynik 

sprawdzianu po szkole podstawowej. 

2. Do zespołu przyjmuje się: 

 z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

 na prośbę rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka         

spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której 

obwodzie mieszka dziecko, 

 dzieci spoza Włocławka, jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący 

szkołę. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 8, 

chcący kontynuować naukę swych dzieci w Gimnazjum nr 8, mają 

obowiązek złożenia w sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji                  

o kontynuowaniu nauki do dnia zakończenia roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 39 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

 czynnego udziału we wszystkich formach pracy organizowanych              

w przedszkolu, 

 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, 

 rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację procesu 

dydaktycznego-wychowawczego, 

 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

 bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

 ochrony przed przejawami i wszelkimi formami przemocy fizycznej          

i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

 dziecko może być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków 

za zgodą rodziców/prawnych opiekunów; przedszkole pośredniczy           

w ubezpieczeniu dzieci i pracowników od odpowiedzialności cywilnej, 

 bez zgody rodziców/prawnych opiekunów nie może mieć wykonywanych 

żadnych zabiegów lekarskich, 

2. Uczeń ma prawo do: 

 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej, 

 dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

 swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza 

tym dobra innych osób (ograniczeniem swobody wypowiedzi są np. 

sytuacje prowokujące przestępstwa lub zakłócenia porządku oraz 

naruszające zdrowie i moralność innych), 

 posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych, wewnątrzszkolnych, 

normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły, 

 informacji na temat programów nauczania i zakresu wymagań, metod 

nauczania oraz uzyskania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów 

i zachowania, 

 jawnej i umotywowanej oceny bieżącej oraz informacji śródrocznej             

i rocznej, o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych              

w terminie 1 miesiąca przed planowanym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, 

 do pobierania w szkole dogłębnej i rzetelnej nauki, 

 do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 



 do składania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, ubiegania się 

o promocję warunkową, 

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć lekcyjnych, wpływania na 

życie w szkole poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się        

w organizacjach działających w szkole, 

 na okres ferii i przerw świątecznych być zwolnionym z pisemnych zadań 

domowych, 

 do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu 

całogodzinnego, 

 do zwolnienia, na podstawie orzeczenia lekarskiego,  przez dyrektora        

z zajęć wychowania fizycznego, 

 poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, 

organizować imprezy szkolne i klasowe, 

 w szczególnych przypadkach, orzeczonych przez lekarza lub poradnię, ze 

względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu, 

 do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców, 

 w szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność      

w szkole) do korzystania z indywidualnych konsultacji w czasie 

uzgodnionym wspólnie, 

 aby nauczyciel po zakończeniu klasyfikacji w pierwszym półroczu nie 

wpisywał ocen do dziennika na drugie półrocze. 

 

 

§ 40 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

 przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół nr 8, 

 przestrzegać zarządzeń dyrektora i Rady Pedagogicznej, 

 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli, pracowników zespołu i innych osób, 

 szanować własność innych i mienie zespołu, za wyrządzoną szkodę 

odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów 

przebywająca w miejscu jej dokonania (materialnie odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia), 

 przeciwdziałać przejawom brutalności, 

 przestrzegać regulaminów zespołu i pomieszczeń szkolnych, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

 dbać o ład i porządek w szkole, 

 poszerzać swoje wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi 

możliwościami intelektualnymi, 



 uzupełniać braki wynikające z absencji, 

 wykonywać prace i prowadzić zeszyt zgodnie z wymogami nauczyciela, 

 zostawiać wierzchnie okrycie w szatni, w szatni nie wolno przebywać 

dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży, 

 usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 

nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności (po 

tym terminie nieobecności uznawane są za nieusprawiedliwione);             

w miesiącu czerwcu rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania wychowawcy o nieobecności dziecka,      

a uczeń do dostarczenia usprawiedliwienia pierwszego dnia obecności     

w szkole. 

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających 

życiu i zdrowiu. 

3. Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkolnego podczas pobytu         

w szkole. 

4. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą 

prośbę rodzica/prawnego opiekuna. Uczeń może opuścić szkołę w czasie 

trwania zajęć tylko w obecności rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Uczeń nie uczęszczający na lekcje religii ma obowiązek przebywania       

w świetlicy szkolnej (jeżeli są to zajęcia śródlekcyjne). 

6. Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: uroczystości szkolnych 

wynikających z ceremoniału szkoły, grupowych lub indywidualnych 

wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez 

okolicznościowych. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – 

ciemna spódnica i biała bluzka, dla chłopców – ciemne spodnie i biała 

koszula. 

7. Ubiór codzienny jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:    

w doborze ubioru, fryzury należy zachować umiar pamiętając, że szkoła 

jest miejscem pracy. Ubiorem szkolnym może być mundurek, którego 

fason i kolorystyka zostają ustalone przez dyrektora szkoły                       

w porozumieniu z rodzicami i uczniami. 

8. Zakazane jest noszenie biżuterii, farbowania włosów, malowania 

paznokci, malowania twarzy. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest 

nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są 

klapki). Uczeń ma obowiązek przestrzegać higieny osobistej oraz estetyki. 

Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny                      

z przedmiotów. Zezwala się na odstępstwa od regulaminowego stroju 

podczas dyskotek, popołudniowych imprez klasowych, pikników itp. 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca ustanawia się „dniem bez 

mundurka”. 

9. usunięty 

10. Zabrania się korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych         

i urządzeń multimedialnych. W wyjątkowych sytuacjach, za pozwoleniem 



nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu i urządzeń 

multimedialnych. 

11. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

 

§ 41 

 

1. Uczeń jest nagradzany za: 

 celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, 

 wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, 

 aktywną pracę społeczną, 

 godne reprezentowanie szkoły. 

2. Stosowane nagrody to: 

 pochwała wychowawcy na forum klasy, 

 pochwała dyrektora na forum klasy, 

 pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

 list gratulacyjny dla rodziców, 

 dyplom uznania, 

 nagroda rzeczowa, 

 medal za wybitne osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 42 

 

1. Kary: 

 

Rodzaj przewinienia Rodzaj kary 

1. Nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły 

i rady pedagogicznej. 

2. Odmowa udziału w reprezentowaniu szkoły 

wewnątrz i na zewnątrz (akademie, konkursy, 

zawody sportowe itp.) 

 obniżenie oceny z zachowania 

3. Utrudnianie w prowadzeniu zajęć. 

 pisemna uwaga 

 powiadomienie lub wezwanie rodzica 

 możliwość obniżenia oceny z zachowania 

4. Odmowa wykonania polecenia nauczyciela. 

 pisemna uwaga 

 wezwanie rodzica lub prawnego opiekuna 

 prace na rzecz klasy 

5. Notoryczne nie odrabianie prac domowych. 

 uwaga pisemna 

 powiadomienie lub wezwanie rodzica 

 pozostawienie ucznia po lekcjach na 

świetlicy   szkolnej 

6. Notoryczne spóźnienia i nieobecności na 

pojedynczych godzinach lekcyjnych. 

 

7. Wagary. 

 pisemna uwaga 

 wezwanie rodzica 

 pozostawienie ucznia po lekcjach na 

świetlicy szkolnej w celu uzupełnienia 

zaległości 

 zaliczenie ustne lub pisemne materiału na 

najbliższej godzinie lekcyjnej z danego 

przedmiotu 

8. Klasowe ucieczki. 
 powiadomienie rodziców 

 prace porządkowe na rzecz szkoły 

9. Nieregulaminowy ubiór. 

- biżuteria 

- makijaż + paznokcie 

- obuwie 

- nakrycie głowy 

- farbowanie włosów 

-brak mundurka szkolnego 

 pisemna uwaga 

 powiadomienie lub wezwanie rodzica 

 zmywanie makijażu i/lub paznokci 

 zabieranie nakryć głowy 

 możliwość obniżenia oceny z zachowania 

 zabieranie lub konfiskata biżuterii            

(z wyjątkiem medalika), odbierają rodzice 

 obniżenie oceny zachowania 

10. Aroganckie zachowanie w stosunku do osób 

dorosłych i kolegów/ koleżanek. 

 

11. Kłamstwo, oszustwo. 

 pisemna uwaga 

 powiadomienie i wezwanie rodzica 

 prace porządkowe na rzecz klasy/ szkoły 

 powiadomienie dzielnicowego 

 zakaz uczestniczenia w imprezach 

szkolnych, wyjściach, wycieczkach            

( określenie czasu trwania kary) 



12. Stwarzanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu i innych. 

 

13. Agresywne zachowanie i pobicia. 

 pisemna uwaga 

 wezwanie rodziców 

 powiadomienie dzielnicowego/ policji 

 praca porządkowa na rzecz szkoły lub 

innej instytucji 

 obniżenie oceny z zachowania do 

nieodpowiedniej lub nagannej 

14. Brak indywidualnej lub zbiorowej reakcji 

przeciwdziałania przejawom agresji i łamania 

norm moralnych i społecznych, np. nie 

powiadomienie nauczyciela, pedagoga o 

zaistniałym zdarzeniu. 

 powiadomienie lub wezwanie rodziców 

 praca porządkowa na rzecz szkoły 

 zakaz uczestniczenia w imprezach 

szkolnych 

 przygotowanie materiału na określony 

temat na godzinę wychowawczą 

15. Kradzież. 

 

16. Niszczenie mienia. 

 wezwanie rodziców 

 zrekompensowanie szkody 

 powiadomienie dzielnicowego/ policji 

 możliwość złożenia wniosku do sądu 

rodzinnego 

 obniżenie oceny z zachowania do 

nieodpowiedniej lub nagannej 

 praca na rzecz szkoły i innych instytucji 

 zakaz uczestniczenia w imprezach 

szkolnych, wyjściach, wycieczkach 

17. Wymuszanie, wyłudzanie, zastraszanie. 

 wezwanie rodziców 

 obniżenie oceny z zachowania do nagannej 

 powiadomienie dzielnicowego/ policji 

 możliwość złożenia wniosku do organu 

sądowniczego 

18. Poosiadanie, rozprowadzanie bądź używanie 

papierosów, e-papierosów, alkoholu, 

narkotyków, innych środków 

psychoaktywnych 

 wezwanie rodziców 

 powiadomienie dzielnicowego/ policji 

 obniżenie oceny z zachowania do nagannej 

 praca na rzecz szkoły i innych instytucji 

19. Korzystanie z telefonów komórkowych              

i urządzeń multimedialnych niezgodne ze 

statutem szkoły. 

 odebranie w depozyt aparatu 

 wezwanie rodzica, oddanie aparatu 

 praca na rzecz klasy/ szkoły 

 w obecności ucznia sprawdzenie 

nagranych wiadomości 

 powiadomienie policji i odpowiednich 

organów sądowych (w zależności od 

rodzaju zawartych informacji) 

 

2. Wyjaśnienia: 

 prace porządkowe: 

o na rzecz szkoły – porządkowanie terenu wokół szkoły i placu zabaw (np. 

zbieranie śmieci, grabienie trawników, zamiatanie liści, odśnieżanie – 

uczniowie gimnazjum,  zamiatanie i mycie korytarzy, sprzątanie toalet, 



o na rzecz klasy – wykonywanie gazetek klasowych i pomocy naukowych, 

porządkowanie gabinetów, przygotowywanie zajęć na  godziny 

wychowawcze. 

3. Kara może być nałożona przez: 

 nauczyciela, 

 wychowawcę, 

 pedagoga, 

 Radę Pedagogiczną, 

 dyrektora. 

4. Dyrektor zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem          

o przeniesienie ucznia do innej szkoły w wypadku, gdy zmiana 

środowiska wychowawczego korzystnie wpłynie na postawę ucznia.        

O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: notorycznie 

łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane 

regulaminie, stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych 

efektów, zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, 

zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, dopuszcza się czynów 

łamiących prawo (np. kradzież, wymuszenie, zastraszanie, 

rozprowadzenie narkotyków). 

5. Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zastosowaniu 

wobec niego kary. 

6. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą się 

odwołać do (w kolejności): 

 wychowawcy, 

 Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka, 

 dyrektora, 

 Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty, 

 Kuratora Oświaty. 

7. Odwołanie od kary wraz z podaniem uzasadnienia składa się w terminie   

3 dni od dnia nałożenia kary: 

 do wychowawcy i Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka w formie ustnej, 

 do dyrektora i pozostałych organów w formie pisemnej. 

8. Odwołanie rozpatruje się w ciągu 3 dni i postanawia: oddalić odwołanie 

podając pisemne uzasadnienie (w przypadku dyrektora), odwołać karę, 

zawiesić warunkowo wykonanie kary. Dyrektor może podjąć 

jednoosobowo decyzję w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, 

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i Radą Pedagogiczną.  

9. W Zespole Szkół nr 8 obowiązuje Szkolny Program Dyscyplinujący 

Uczniów. 

 

 

 



§ 43 

 

1. Uczniowie klas szóstych uczestniczą w sprawdzianie klas szóstych,           

a uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą w egzaminie 

gimnazjalnym. Terminy i zasady przeprowadzania sprawdzianu                  

i egzaminu ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

2. Udział uczniów w sprawdzianie i egzaminie jest obowiązkowy.              

Nie przystąpienie ucznia do sprawdzianu lub egzaminu w wyznaczonym  

terminie, bądź w terminie dodatkowym, ustalonym przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną, powoduje konieczność powtarzania szóstej lub 

trzeciej klasy. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu oraz tryb 

zwalniania ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub 

egzaminu zawierają przepisy prawa oświatowego. 

 

 


