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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

§ 1 

1. Nazwa Zespołu brzmi: 

Zespół Szkół Specjalnych 

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 

im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

zwany dalej „Zespołem”. 

2. Siedziba  Zespołu  mieści  się  w  Rabce-Zdroju   przy  ul. Dietla 5. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 im. Powstańców Śląskich dla Dzieci 

i Młodzieży z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową 

w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwana dalej 

„Szkołą”; 

2) Gimnazjum Specjalne nr 2 dla Dzieci i Młodzieży z Chorobami Przewlekłymi 

i Niepełnosprawnością Ruchową w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim 

Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  im. dr. Adama Szebesty w Rabce- 

Zdroju sp. z o.o., zwane dalej „Gimnazjum”; 

3) V Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce- Zdroju sp. z o.o., zwane dalej 

„Liceum”. 

4. Ustalona nazwa Zespołu, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum jest używana 

w pełnym brzmieniu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. W nazwie Zespołu, Szkoły, Gimnazjum i Liceum  umieszczonej na tablicach urzędowych 

i na sztandarze opuszcza się wyraz „specjalna”. 

6. W nazwie Szkoły, Gimnazjum i Liceum umieszczonej na świadectwie oraz 

na pieczęciach, których odciskiem opatruje się świadectwo, pomija się określenie 

„specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności. 

7. Zespół przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

ruchowo przebywających  na leczeniu  w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-
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Uzdrowiskowym im. dr. Adama  Szebesty  w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwanym dalej 

„podmiotem leczniczym”.  

  

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Śląskie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 3 

1. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum  i Liceum wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują 

cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zawarte w programie wychowawczym 

szkoły, w programie profilaktyki oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Zespół 

Szkół w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego 

kierunku kształcenia; 

2) umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 

poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym 

im zakresie za pomocą specjalnych metod; 

3) kształtuje postawy respektujące normy społeczne; 

4) czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć; 

5) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, 

artystycznych i sportowych; 

6) umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania w stosunku do dziecka; 

7) zapewnia integrację dzieci objętych kształceniem specjalnym ze środowiskiem 

rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; 

8) organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną 

i materialną; 

9) umożliwia realizację obowiązku szkolnego; 

10) realizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze 

odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci i młodzieży; 
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11) organizuje wymianę informacji i współdziała z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) uczniów   w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki; 

12) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia; 

13) zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zobowiązuje się podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować 

i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 4 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

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

określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania. 

4. Liczba uczniów w oddziale: 

1) dla uczniów z chorobami przewlekłymi winna wynosić od 10 do 16; 

2) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12.  

5. W przypadku, gdy  co najmniej u  jednego ucznia w oddziale  występują 

niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów  w oddziale można obniżyć o 2 osoby. 

6. W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz 

terapii dopuszcza się organizację kształcenia w oddziałach  łączonych. 

7. Oddział obowiązkowo dzieli się na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

8. W grupach wychowawczych dla celów organizacyjnych przyjmuje się, z zastrzeżeniem 

ust.9, następujący podział i liczbę uczniów:  
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1) chorych leżących –do 12; 

2) chorych chodzących –do 16; 

3) ze sprzężonymi dysfunkcjami –do 8. 

9. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają 

stałego lub częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczani do chorych leżących. Jeżeli co 

najmniej połowa grupy wychowawczej  to chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza 

się    do chorych leżących. 

10. W zależności od potrzeb uczniów organ prowadzący może zwiększyć liczbę godzin 

przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze. 

 

§ 5 

1. Zespół realizuje podstawę programową  oraz ramowe plany nauczania dla Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.  

2. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną i Samorządem  Uczniowskim,  

uwzględniając  zainteresowania  uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe  

i finansowe Zespołu, wyznacza  na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału   od 

2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla 

Liceum. 

§ 6 

1. W Zespole mogą być organizowane specjalne: 

1) oddziały szkolne; 

2) oddziały  łączone; 

3) specjalne zespoły pozalekcyjnych zajęć wychowawczych,  zwane dalej 

„zespołami pozalekcyjnymi”. 

2. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizuje się w specjalnych grupach 

wychowawczych w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w wymiarze: 

1) w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych - 35 godzin 

tygodniowo  w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w Zespole; 

2) w przypadku uczniów  nieuczestniczących w zajęciach edukacyjnych - 48 godzin  

tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w Zespole. 

3. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w ramach zespołu pozalekcyjnego, 

realizowane są w szczególności w  formie: 

1) odrabiania lekcji; 
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2) zajęć wychowawczych  oddziałujących terapeutycznie na psychikę ucznia 

(w szczególności  czytelnicze, informatyczne, techniczne, plastyczne, teatralne, 

wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy  ruchowe); 

3) spacerów , gier i zajęć na świeżym powietrzu, w tym  usprawniających  fizycznie. 

4. O udziale dziecka w zajęciach szkolnych i w zespole pozalekcyjnym decyduje Dyrektor 

za zgodą lekarza prowadzącego.  

5. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego. 

6. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie oddziałowo-lekcyjnym oraz w ramach zespołów pozalekcyjnych, 

a w szczególności: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

3) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach I – III Szkoły 

Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

4) godzina zajęć zespołu pozalekcyjnego trwa 60 minut. 

10. Dyrektor Zespołu, na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu leczniczego 

lub upoważnionego przez niego lekarza,  ze względu na stan zdrowia ucznia, może 

zezwolić na: 

1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych  zajęć 

edukacyjnych; 

2) zmniejszenie  liczby godzin edukacyjnych; 

3) odstąpienie  od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez 

lekarza. 

11. Za bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć organizowanych przez 

zespół pozalekcyjny odpowiadają nauczyciele i nauczyciele- wychowawcy zatrudnieni 

w Zespole. 

12. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych. 

Nauczyciel- wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć zespołu 

pozalekcyjnego. 
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13. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela lub wychowawcę jest możliwe 

pod warunkiem, że Dyrektor Zespołu lub kierownik zespołu pozalekcyjnego  wyrazi 

na to zgodę, a opiekę nad oddziałem lub grupą przejmie w tym czasie inny pracownik 

szkoły.  

14. Ucznia może zwolnić z danej lekcji tylko lekarz  bądź  rodzic (opiekun prawny) 

po uprzednim, pisemnym powiadomieniu  Dyrektora. 

15. Za bezpieczeństwo ucznia w trakcie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele 

dyżurujący. 

 

§ 7 

 

1. W Zespole organizuje się bibliotekę prowadzoną przez nauczyciela- bibliotekarza,           

z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy Zespołu i podmiotu 

leczniczego, a także inne osoby na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.  

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

nauczycieli i pracowników podmiotu leczniczego. Służy do realizacji zadań dydaktyczno 

–wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy 

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów 

bibliotek i środków informacji. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni. 

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1) kształcąco – wychowawczą; 

2) opiekuńczo – wychowawczą; 

3) kulturalno – rekreacyjną. 

5. Uprawnieni do korzystania z biblioteki mają wolny dostęp do niej. Czas pracy 

biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

6. Zakres obowiązków nauczyciela- bibliotekarza regulują odrębne przepisy. 

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

i dokumenty niepiśmiennicze (w szczególności materiały audiowizualne). 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu. 

9. Szczegółowe  zasady funkcjonowania biblioteki określa Regulamin Biblioteki.  
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§ 8 

1. Po zakończeniu leczenia wychowawcy klas przygotowują odpowiednią dokumentację  

i przekazują do podmiotu leczniczego w dniu wypisu z Ośrodka lub Dyrektor Zespołu 

przesyła ją w terminie 7 dni do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. 

§ 9 

1. Działająca w ramach Zespołu Szkoła Podstawowa  realizuje szkolny program nauczania 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania 

szkoły macierzystej ucznia. 

2. Działające w ramach Zespołu Gimnazjum realizuje szkolny program nauczania zgodnie 

z podstawą programowa kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkoły 

macierzystej ucznia. 

3. Działające w ramach Zespołu Liceum realizuje program zgodnie z podstawą programową 

kształcenia ogólnego i z ramowym planem nauczania Liceum macierzystego ucznia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE 

§ 10 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem”; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, utworzona z wszystkich pracowników pedagogicznych 

szkół wchodzących w skład Zespołu, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”. 

2. Społecznym organem Zespołu jest Samorząd Uczniowski Zespołu, utworzony 

z wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu, zwany dalej „Samorządem 

Uczniowskim”. 

§ 11 

1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu poprzez: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju osobowego; 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu; 
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6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

2. Do szczegółowych zadań Dyrektora należy: 

1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych podległych jednostek 

(arkusz organizacyjny, plan rozwoju, tygodniowy rozkład lekcji); 

2) ustalanie planów nauczania z wyodrębnieniem każdego roku; 

3) opracowywanie zakresu obowiązków pracowników powołanych na stanowiska 

kierownicze, nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych 

podległych jednostek; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) dbałość o powierzone mienie podległych jednostek; 

6) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom podległych jednostek; 

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników podległych jednostek zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

8) decydowanie o wewnętrznej pracy Zespołu i jego funkcjonowaniu. 

3. Dyrektor odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania; 

2) zgodność funkcjonowania podległych jednostek z przepisami prawa i niniejszego 

Statutu; 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Zespołu i podczas zajęć 

organizowanych poza Zespołem; 

4) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

5) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania. 

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał  Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd 

Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty,  który w porozumieniu 

z organem prowadzącym Zespół  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z prawem. 

5. Dyrektor nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielom stażystom, którzy: 

1) spełniają wymagania kwalifikacyjne; 

2) odbyli staż i otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 
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3) uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej; 

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 

7.  

§ 12 

1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą i biorą udział w jej posiedzeniach 

wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej,  Gimnazjum i Liceum. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. Tryb pracy Rady Pedagogicznej określa odrębnie Regulamin Rady Pedagogicznej. 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) aktualizacja statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

2) zatwierdzanie planów pracy; 

3) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego.  

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) arkusz organizacyjny; 

2) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) projekt planu finansowego; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych. 

 

§ 13 

1. W Zespole tworzy się stanowiska: 

1) wicedyrektora; 

2) kierownika zespołu  pozalekcyjnego; 

3) głównego księgowego. 

2. Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Śląskiego może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Powołania i odwołania ze stanowisk, o których mowa w pkt. 1. i 2. dokonuje Dyrektor 

w trybie określonym w odrębnych przepisach. 
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§ 14 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły  Podstawowej,  Gimnazjum 

i Liceum. 

2. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu – 

organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

oraz stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 15 

1. Organy Zespołu informują się wzajemnie o podstawowych kierunkach planowanej 

i prowadzonej pracy w Zespole.  

2. Wszelkie sprawy sporne między organami Zespołu  rozstrzygane są przez Dyrektora. 
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ROZDZIAŁ V 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU 

 

§ 16 

 

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjno-ekonomicznych, 

obsługi oraz innych specjalistów. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników wymienionych 

w ust. 1. określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną. 

Odpowiada za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Do zadań nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) realizacja programu kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt; 

4) wspieranie rozwoju osobowości uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

6) dostosowanie programu nauczania do możliwości edukacyjnych i 

psychofizycznych ucznia. 

5. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy oddziałów mogą tworzyć zespoły 

przedmiotowe, do zadań których należy: 

1) wybór lub tworzenie szkolnych programów nauczania, współdziałanie w ich 

realizacji; 

2) opracowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów. 

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektor na 

wniosek tego zespołu. 

7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca oddziału, a grupą wychowawczą 

nauczyciel-wychowawca Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. 

8. W placówce pracują psycholog i pedagog szkolny, którzy realizują następujące zadania: 

1) określają warunki optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem 

specyfiki placówki; 
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2) prowadzą różnorodne formy terapii psychologiczno- pedagogicznej 

dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia- wychowanka; 

3) wspierają nauczycieli, nauczycieli- wychowawców i kadrę medyczną w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ustalaniu przyczyn trudności 

szkolnych oraz udzielają pomocy bieżącej w tym obszarze. 

9. Nauczyciel-bibliotekarz jest odpowiedzialny za księgozbiór oraz wyposażenie biblioteki, 

współpracuje z nauczycielami, nauczycielami- wychowawcami i uczniami Zespołu, w 

szczególności: 

1) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

2) tworzy warunki poszukiwania i wykorzystania informacji; 

3) rozbudza u uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

4) organizuje różne działania pogłębiające u uczniów  wrażliwość kulturową i 

społeczną. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

§ 17 

1. Do Zespołu  Szkół uczęszczają dzieci i młodzież, które przebywają na leczeniu 

w podmiocie leczniczym. Zespół nie prowadzi rekrutacji uczniów oraz nie dokonuje 

skreśleń z listy uczniów. 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor szkoły; 

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w szczególności: okazywanie 

szacunku dorosłym, koleżankom i  kolegom; 

4) dbanie o bezpieczeństwo własne oraz koleżanek i kolegów; 

5) troska o mienie Zespołu Szkół; 

6) bezwzględne przestrzeganie całkowitego zakazu palenia papierosów, picia 

alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających; 

7) dbanie o schludny wygląd oraz  noszenie odpowiedniego stroju, 

8) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów.  
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3. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

2) opieki, ochrony i poszanowania godności; 

3) sprawiedliwej i obiektywnej oceny; 

4) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

5) składania egzaminu poprawkowego; 

6) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych dostępnych dla uczniów. 

7) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły w uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu zgody 

nauczyciela lub Dyrektora Zespołu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

§ 18 

1. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i 

realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla 

danego etapu kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.  Innym 

zadaniem jest wspieranie rozwoju uczniów, a tym samym pomoc w podejmowaniu 

decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu.  

2. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w zakresie wymagań określonych przez program,  nieujętych w kryteriach stopni  

szkolnych; 

2) wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia  do dalszej pracy, wspieranie go w przełamywaniu 

bierności, budzenie wiary w swe siły; 

4) diagnozowanie postępów ucznia i prognozowanie jego potencjalnych możliwości 

i uzdolnień; 

5) dostarczanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach, 

trudnościach i uzdolnieniach ucznia; 
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6) motywowanie nauczycieli do doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ucznia uwzględniają  specyficzną rolę 

Zespołu przy podmiocie leczniczym oraz swoistość  systemu rewalidacyjnego, a przede 

wszystkim: 

1) trudną sytuację ucznia (zły stan zdrowia, zmniejszona wydolność wysiłkowa,  

przerwy w nauce spowodowane chorobą  i związane z tym zaległości oraz  

towarzysząca im bierność i brak wiary we własne możliwości); 

2) ograniczoną możliwość rzetelnej i obiektywnej diagnozy stanu wiedzy 

i umiejętności ucznia (krótki pobyt ucznia w podmiocie leczniczym i Zespole, 

konieczność uwzględnienia kontekstu efektywności pracy szkoły macierzystej); 

3) rewalidacyjną funkcję dydaktyczno-wychowawczą pedagogów (udział 

w kompleksowej rehabilitacji, zmniejszony o 30% tygodniowy plan lekcji, 

znacznie ograniczony czas samokształcenia się ucznia). 

4. Głównymi kryteriami oceny ucznia są: 

1) wymagania programowe; 

2) możliwości ucznia; 

3) stan zdrowia i możliwości wysiłkowe; 

4) wkład pracy; 

5) systematyczność, postępy w nauce; 

6) poziom klasy; 

7) sytuacja rodzinna. 

5. W związku ze specyfiką szkoły nie prowadzi się zajęć wychowania fizycznego. W 

dokumentacji przebiegu nauczania ten przedmiot nie jest wyszczególniony.  

 

§ 19 

 

1. Uczniowie zapoznawani są z procedurami systemu sprawdzania i oceniania, rozumieją 

istotę tego systemu, a przede wszystkim wymagania do osiągnięcia poszczególnych 

stopni, zwłaszcza śródrocznych i końcowych. 

2. System sprawdzania i oceniania jest spójny z celami i zadaniami Szkoły Podstawowej, 

Gimnazjum i Liceum  (określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm) oraz Rozporządzaniem Ministra Edukacji 

Narodowej 
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z 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 

r., poz. 843), w podstawach programowych, wychowawczych, standardach 

edukacyjnych, statucie placówki wraz z późniejszymi zmianami. 

3. W systemie sprawdzania i oceniania ustalane są szczegółowe cele nauczania i czynności 

(wiadomości, umiejętności), które uczeń ma opanować, aby osiągnąć założone cele. 

4. W systemie sprawdzania i oceniania gromadzone są różnorodne informacje nt. osiągnięć 

ucznia, jego postępów, włożonej pracy, aktywności, możliwości oraz opanowanych 

nowych umiejętności. Informacje te stanowią  podstawę do sformułowania 

wszechstronnej, pełnej oceny szkolnej ucznia. 

5. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest jawne – nauczyciele i wychowawcy oddziałów 

informują uczniów o ich osiągnięciach na bieżąco, wskazując jednocześnie ewentualne 

braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Ocenę wyrażoną stopniem – po jej 

uzasadnieniu – odnotowują w dzienniku klasowym (dzienniczkach uczniów, zeszytach 

kontaktowych). Informację o osiągnięciach szkolnych uczniów otrzymują także 

ordynatorzy, rodzice i szkoły macierzyste poprzez spotkania informacyjne, listy 

i dokumentację szkolną.  

6. Uczniowie Szkoły  Podstawowej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, natomiast 

uczniowie Gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego i otrzymują świadectwo 

ukończenia Gimnazjum. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

4) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym, 

5) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie 

tego orzeczenia, 

6) posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii, 

7) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który 

jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole- na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
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indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

 

§ 20 

1. Wyróżnia się ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe. 

2. W przypadku krótkiego pobytu ucznia w podmiocie leczniczym dopuszcza 

się (przy wyjeździe) formowanie oceny w skali 1-6 lub innych oznaczeń w karcie oceny 

ucznia. Jest to ocenianie bieżące. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeni robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. W tym celu każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania 

zasad ocenienia i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, w których określone są 

różnorodne formy sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów, w tym przede wszystkim 

podstawowe: sprawdziany pisemne i ustne. 

4. Kryteria punktowego systemu oceniania uczniów w oddziałach I- III: 

1) Ocena bieżąca obejmuje formę nagradzania słownego oraz następującą formę 

zapisu: 

a) Znakomicie (6 punktów) – uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się 

bardzo dużą aktynowością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów 

teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane 

przez program nauczania w danym oddziale, wykazuje się 

samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) Bardzo dobrze (5 punktów) – uczeń spełnia w większości wymagania 

stawiane przez program w danym oddziale, sprawnie posługuje 

się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach; 

c) Dobrze (4 punkty) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, 

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne; 

d) Słabo (3 punkty) – uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, 

osiągnął to przy pomocy nauczyciela; 
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e) Poniżej wymogów (2-1 punkt) – uczeń nie spełnia minimalnych wymagań 

programowych. 

2) Ocena skrótowa: 

a) 6p-(Znakomicie) uczeń systematyczny i pracowity, pracuje ponad 

wymagania szkolne; 

b) 5p-(Bardzo dobrze) uczeń systematyczny, pracowity, aktywny; 

c) 4p-(Dobrze) uczeń pracuje wystarczająco; 

d) 3p-(Słabo) uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości, 

umiejętności określone podstawą programową; 

e) 2-1p-(Poniżej oczekiwań) uczeń nawet w minimalnym stopniu nie 

opanował wiadomości, umiejętności określonych podstawą programową. 

3) Arkusz oceny opisowej zawiera kartę niezbędnych wymagań edukacyjnych 

uczniów oddziałów I-III w zakresie: 

a) edukacji polonistycznej; 

b) edukacji  matematycznej; 

c) edukacji przyrodniczej; 

d) edukacji plastyczno-technicznej; 

e) edukacji muzycznej; 

f) zajęć komputerowych; 

g) języka angielskiego; 

h) religii. 

5. Ocenę w oddziałach IV-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum stosuje się w 

formie stopni szkolnych wg skali 6- stopniowej jako oceny śródroczne, roczne i 

końcowe; 

1) 6 (celujący); 

2) 5 (bardzo dobry); 

3) 4 (dobry); 

4) 3 (dostateczny); 

5) 2 (dopuszczający); 

6) 1 (niedostateczny). 

6. Skalę stopni 6,5,4,3,2,1 wprowadza się jako ocenianie bieżące „cząstkowe”. „Kryteria 

ocen zajęć edukacyjnych”: 

1) Celujący– ocenę celującą otrzymuje  uczeń, który spełnia kryteria oceny  bardzo 

dobry, a ponadto: 
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a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania programowe 

danych zajęć edukacyjnych; 

b) wykazuje wyraźne zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe oraz posiada  

związane  z tym osiągnięcia uwidocznione  m. in.  w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych; 

c) samodzielnie i w sposób twórczy poszukuje różnych sposobów 

rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, sprawnie 

posługując się procesami abstrahowania, uogólniania i formułowania 

wniosków; 

d) uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

proponuje nietypowe rozwiązania; 

e) swoje zainteresowania kierunkowe (szczegółowe), wybiegające poza 

program szkolny próbuje zaspokajać i rozwijać także w czasie wolnym 

poprzez czytelnictwo – książki, czasopisma i inne źródła. 

2) Bardzo dobry - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie wymagań 

programowych dla danego oddziału (przedmiotu); 

b) nie tylko rozumie podstawowe pojęcia, ale potrafi nimi operować w ujęciu 

międzyprzedmiotowym (korelacyjnym); 

c) w oparciu  o  rozumienie  pojęć,  terminologii  i  treści  programowych 

 przedmiotu  potrafi  samodzielnie  dokonywać  ich  porządkowania, 

 klasyfikowania  i  przetwarzania; 

d) w sposób twórczy stosuje wiadomości i umiejętności do  rozwiązywania 

 problemów teoretycznych i praktycznych – w sytuacjach  typowych 

 i  nowych; 

e) w rozwiązywaniu  problemów - zarówno na zajęciach edukacyjnych 

humanistycznych  jak i matematyczno – przyrodniczych – potrafi 

samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela: 

 projektować  działania  i  hipotezy  robocze,   

 dostrzegać  prawidłowości  zjawisk; 

 domyślać  się  przyczyn  i  przewidywać  skutki  zdarzeń, 

f) sprawnie  posługuje  się  językiem  danego przedmiotu,  a  przede 

 wszystkim  językiem ojczystym,  z  zachowaniem  zasad  gramatycznych, 

 stylistycznych,  kompozycyjnych; 
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g) wykazuje  zainteresowanie  daną  dyscypliną  wiedzy,  jest  aktywny  

nie  tylko  na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych,  ale  i  w  pracy 

 samokształceniowej,  w tej dziedzinie  podejmuje  działanie  z  własnej 

 inicjatywy. 

3) Dobry- ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który: 

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności określone  w podstawie 

 programowej  zajęć edukacyjnych (oddziału); 

b) rozumie  podstawowe  pojęcia  i  terminy  oraz  treści  zadań,  tekstów, 

 instrukcji  i definicji,  a  także  potrafi  posługiwać  się  nimi,  a  przy 

 pomocy  nauczyciela  umie oceniać,  weryfikować  i  przekształcać je; 

c) potrafi  samodzielnie  rozwiązywać średniotrudne zadania  teoretyczne  

i  praktyczne o średnim stopniu trudności posługując się m. in.  takimi 

operacjami jak: planowanie, szacowanie, wykrywanie, sprawdzanie 

i uzasadnianie; 

d) pod kierunkiem  nauczyciela  i  w  oparciu  o  instrukcję  potrafi 

 prowadzić obserwację  zjawisk,   wyróżniać i porównywać  ich  cechy 

 i elementy,  a  także opisywać  wzajemne wpływy  czynników 

 środowiska  przyrodniczego  i społecznego; 

e) potrafi  samodzielnie,  w  oparciu  o  instrukcję,  zredagować  ustnie 

i  pisemnie prosty  opis,  sprawozdanie,  charakterystykę,  notatkę – 

poprawnie  kompozycyjnie  i językowo; 

f) w  oparciu  o  podręcznik (źródło)  i wskazówki nauczyciela  potrafi 

przygotować wymagane  informacje,  noty biograficzne  i  odpowiedzi 

na  zadane  pytania; 

g) potrafi formułować sądy wartościujące; 

h) z  niewielką  pomocą  nauczyciela  potrafi  wskazać  błędy  w  swych 

 zadaniach  i samodzielnie  je  poprawić; 

i) wykazuje  aktywną  postawę  wobec  proponowanych  działań  w  procesie 

 nauczania – uczenia  się  i  chętnie  je  podejmuje. 

4) Dostateczny - ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który: 

a) opanował  przynajmniej  na  poziomie  wymagań  podstawy  programowej 

wiadomości  i  umiejętności  niezbędne  do  kontynuowania  nauki 

na  wyższym poziomie; 
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b) rozumie  podstawowe  pojęcia  oraz  treści  tekstów,  zadań,  instrukcji, 

 definicji, koniecznych  do  rozwiązywania  problemów  w  procesie 

 nauczania – uczenia  się; 

c) potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  proste  zadania  teoretyczne 

i  praktyczne, związane  z  obliczaniem,  pomiarem,  porównywaniem, 

 porządkowaniem  i wyszczególnianiem; 

d) przy  pomocy  nauczyciela  i  pod  jego  kierunkiem   w  sytuacjach 

 typowych potrafi posługiwać  się  operacjami  analizy  i  syntezy  oraz 

 wnioskowania; 

e) opanował sprawność językową na poziomie umożliwiającym mu 

najprostsze wyrażanie  swego  stanowiska  i  komunikowanie  

się z  otoczeniem  oraz formułowanie  odpowiedzi  na  łatwe  pytania; 

f) potrafi  obserwować  przedmioty i zjawiska oraz gromadzić najważniejsze 

dane, elementy składowe, a przy pomocy instrukcji wyodrębniać cechy 

istotne; 

g) potrafi  korygować  wskazane  przez  nauczyciela  błędy  w  rozwiązanych 

 zadaniach oraz  w  ćwiczeniach  w  mówieniu  i  pisaniu; 

h) podejmuje próby formułowania sądów wartościujących; 

i) w zakresie  aspiracji wykazuje chęć do poprawienia swych osiągnięć 

szkolnych i nie tylko uczestniczy w działaniach, ale często sam 

je podejmuje; 

j) wykazuje  wzrost motywacji do większego wysiłku w nadrobieniu 

braków; 

k) potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z typowych źródeł wiedzy.  

5) Dopuszczający- ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który: 

a) Zapamiętuje minimum wiadomości na poziomie treści koniecznych  

dla dalszego procesu uczenia się; 

b) rozumie treść prostego tekstu, informacji i instrukcji oraz podstawowych 

 pojęć i treści danych zajęć edukacyjnych przewidzianych w  podstawie 

 programowej, ewentualne trudności usunięte przy pomocy nauczyciela, 

nie są przeszkodą w świadomym korzystaniu z lekcji przez ucznia; 

c) w  sytuacjach  typowych  i  prostych  potrafi  posiadane  wiadomości 

i  umiejętności zastosować  do  rozwiązywania  łatwych  zadań 
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 teoretycznych  i  praktycznych (jak np.: obliczyć, zmierzyć,  wskazać, 

wymienić, zakreślić, dobrać, rozróżnić); 

d) przy pomocy nauczyciela i dokładnej instrukcji potrafi dokonywać takich 

czynności (operacji), jak: prosty opis, zestawienie, wskazywanie 

podobieństwa i różnicy, wypełnienie, wyłączanie itp.; 

e) potrafi  obserwować  przedmioty  i  zjawiska,  nazwać  je  i  wymienić  ich 

 główne  elementy; 

f) umie wartościować pojęcia, przynajmniej przez wskazanie: prawdy, 

sprawiedliwości, piękna oraz ich przeciwieństw; 

g) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, gdy obserwacja i analiza jego 

wysiłku i osiągnięć wskazuje: 

 choćby minimalny, ale stały postęp; 

 wzajemne, pozytywne oddziaływanie postępów w nauce i wzrostu 

motywacji do wysiłku; 

 aktywność i ambicje przynajmniej na poziomie uczestnictwa 

w procesie lekcyjnym (w działaniu); 

 pozytywne rokowania co do możliwości kontynuowania nauki 

na poziomie wyższym ( w klasie programowo wyższej). 

6) Niedostateczny - ocenę   niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który: 

a) nie  opanował  wiadomości na  poziomie  treści  koniecznych (minimum) 

dla danego oddziału do dalszego procesu uczenia się; 

b) nie rozumie podstawowych pojęć i treści programowych danego 

przedmiotu, co uniemożliwia mu świadome korzystanie z lekcji; 

c)  nie wykazuje nawet minimalnych postępów, pomimo pracy korekcyjno-

wyrównawczej oraz indywidualnej opieki nauczyciela. 

d)  ma nagromadzone braki programowe, uniemożliwiające  mu przejście  do 

wyższego  poziomu kształcenia (wyższego oddziału), a praca 

wyrównawcza (reedukacyjna)  jest  nieskuteczna.   

7. Na każdym etapie edukacyjnym możliwe jest ustalanie ocen bieżących w formie opisowej.  

§ 21 

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w terminie najpóźniej 7 dni przed 

zakończeniem semestru. 
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2. Klasyfikację śródroczną ucznia można przyspieszyć lub opóźnić, jeśli jest 

to podyktowane dobrem ucznia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna 

na wniosek nauczyciela oddziału lub nauczyciela- wychowawcy grupy lub pedagoga 

szkolnego. 

3. Nauczyciel oddziału jest zobowiązany zapoznać ucznia z przewidywanymi ocenami 

śródrocznymi i rocznymi co najmniej 7 dni przed terminem formalnej klasyfikacji. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu. 

5. Oceny klasyfikacyjne – śródroczne (okresowe) i roczne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne (przedmioty), a ocenę z zachowania nauczyciele- 

wychowawcy grup i wychowawcy oddziałów. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia ocen klasyfikacyjnych z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania: 

1) uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego z jednego lub więcej 

przedmiotów powtarza klasę; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny; 

3) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki 

lub spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy (…)) w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w uzgodnieniu z uczniem, wychowawcą klasy i rodzicami (wychowawcami oddziału, 

pedagogiem). W przypadku klasyfikacji rocznej  egzamin musi się odbyć nie później niż 

3 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej dot. klasyfikacji.  
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10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności; 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających egzamin, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

§ 22 

1. Uczeń oddziału I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do oddziału programowo wyższego. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu oddziału przez ucznia oddziału I- III Szkoły Podstawowej na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Ucznia oddziałów I-III Szkoły Podstawowej można pozostawić na drugi rok w tym 

samym oddziale w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią lekarza lub poradni 

psychologiczno- pedagogicznej i w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) na 

wniosek rodziców (opiekunów prawnych), po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od uczniów oddziału IV Szkoły Podstawowej, poprzez Gimnazjum i Liceum, 

z wyjątkiem oddziału programowo najwyższego  w szkole danego typu, uczeń, który 

w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu opinii psychologa, pedagoga i wychowawcy 

oddziału, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu po konsultacji 

z nauczycielem zajęć edukacyjnych, ordynatorem oddziału i rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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6. Komisję egzaminu poprawkowego stanowią: dyrektor Zespołu jako przewodniczący, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący oraz nauczyciel 

prowadzący takie same lub podobne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Wynik egzaminu poprawkowego odnotowuje się 

w arkuszu ocen. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora Zespołu. 

9. W przypadku niemożności zdawania przez ucznia egzaminu poprawkowego w Zespole  

Rada Pedagogiczna przesyła komplet dokumentów i zobowiązuje dyrektora szkoły 

macierzystej do przeprowadzenia tego egzaminu w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

O egzaminie poprawkowym ucznia należy powiadomić rodziców (opiekunów prawnych). 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

oddział. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 

i Liceum oraz ważne przyczyny losowe uniemożliwiające mu zadawalające 

przygotowanie się do egzaminu poprawkowego, Rada Pedagogiczna może- jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego- promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są realizowane w oddziale programowo wyższym. Fakt ten odnotowuje się w arkuszu 

ocen ucznia. 

12. Począwszy od oddziału IV Szkoły Podstawowej, uczeń  który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do oddziału 

programowo wyższego oraz kończy Szkołę Podstawową, Gimnazjum lub Liceum  z 

wyróżnieniem. 

13. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora 

Zespołu, jeżeli uważają że roczna (semestralna lub turnusowa) ocena z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych została wystawiona niezgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
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14. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna lub turnusowa) ocena 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, przeprowadza się postępowanie w trybie 

i w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

15. Warunkiem ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest przystąpienie ucznia 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do 31 sierpnia danego roku. Wynik 

sprawdzianu- egzaminu wpisuje się na świadectwie. Wynik ten nie mam jednak wpływu 

na ukończenie szkoły.  

 

§ 23 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

wychowawcę grupy oraz uczniów danego oddziału (grupy) stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczna, roczna i turnusowa ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia 

w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia-pacjenta; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkoły; 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W bieżącej ocenie zachowania stosuje się zapis: 

1) wzorowe – wz (6); 

2) bardzo dobre – bdb (5); 

3) dobre – db (4); 

4) poprawne – popr (3); 

5) nieodpowiednie – ndp (2); 

6) naganne – ng (1) 

4. Ocena klasyfikacyjna  z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum lub  Liceum. 
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5. Zachowanie ucznia może ocenić każdy nauczyciel na bieżąco, w trakcie zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i innych sytuacjach poza Zespołem. 

6. Zachowanie ucznia ocenia się co tydzień (na oddziale) i co turnus na podstawie 

samooceny każdego ucznia, opinii oddziału (grupy), nauczycieli i pracowników oddziału. 

7. Pomocny przy ocenianiu zachowania uczniów ma być zeszyt kontaktowy, w którym 

nauczyciele, nauczyciele-wychowawcy i inni pracownicy oddziału mają prawo 

i obowiązek wpisywać pochwały i uwagi uczniom. 

8. Turnusową, śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

oddziału ( grupy), po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników oddziału oraz 

uczniów danej klasy (grupy) ocenianego ucznia. 

9. Na 7 dni przed planowanym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

zatwierdzającym wyniki klasyfikacji, wychowawca jest zobowiązany poinformować 

uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania i wpisać je do dziennika. 

10. Na 3 dni przed wyjazdem ucznia do domu, wychowawca oddziału jest zobowiązany 

poinformować go o przewidywanych ocenach z zachowania i wpisać 

je do zeszytów kontaktowych. 

11. Jeżeli ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona przez wychowawcę oddziału 

zgodnie z przepisami prawa, to ocena ta jest ostateczną. Przy ustalaniu oceny 

z zachowania bierze się pod uwagę indywidualne cechy charakterologiczne 

i osobowościowe ucznia. 

 

 

 

§ 24 

1. Kryteria oceny z zachowania ucznia- pacjenta – klas I-III Szkoły Podstawowej: 

1) W - (Wzorowe) - uczeń wykazuje się wysoką kulturą osobistą, szczególną 

obowiązkowością dokładnością. Jest koleżeński, tolerancyjny, łatwo nawiązuje 

kontakty, zgodnie bawi się i pracuje w zespole, pomaga innym, szanuje swoją 

i cudzą własność, słucha i wypełnia polecenia. 

2) P - (Poprawne) - uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się, ale nie zawsze 

się do nich stosuje, usiłuje być obowiązkowy i dokładny. Zazwyczaj jest 

koleżeński i  tolerancyjny, potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Próbuje 

zgodnie bawić się i pracować w zespole. Stara się dbać o własność swoją 

i innych. Zazwyczaj słucha i wypełnia polecenia. 
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3) N - (Niewłaściwe) – uczeń nie stosuje zasad kulturalnego zachowania. Jest 

nieobowiązkowy, niedokładny. Ma problemy z nawiązywaniem relacji 

koleżeńskich. Jest nietolerancyjny. Nie potrafi zgodnie bawić  się i pracować 

w zespole. Nie przejawia poszanowania własności. Nie słucha i nie wypełnia 

poleceń. 

2. Oddziały IV- VI szkoły podstawowej, gimnazjum i  liceum :  

1) Zachowanie Wzorowe - uczeń otrzymuje zachowanie „wzorowe”, kiedy spełnia 

kryteria oceny „bardzo dobrej” i poniższe wymogi: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 wszystkie opuszczone lekcje ma usprawiedliwione; 

 punktualnie przychodzi na zajęcia (ewentualne spóźnienia 

usprawiedliwia); 

 starannie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

 wzorowo przestrzega Statutu Szkoły, regulaminu ucznia-pacjenta,  

Regulaminu Ośrodka. 

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

 bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz oddziału, 

szkoły i grupy; 

 inicjuje pozytywne działanie w oddziale i grupie; 

 sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych 

obowiązków związanych z życiem oddziału,  grupy i szkoły 

 chętnie pomaga kolegom w nauce i w pracach porządkowych 

w grupie wychowawczej. 

c) Dba o honor i tradycję szkoły: 

 wykazuje swoje uzdolnienia poprzez udział w różnych konkursach, 

zawodach sportowych, występach artystycznych; 

 bierze udział w akademiach i uroczystościach  okolicznościowych  

na terenie szkoły i ośrodka. 

d) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 cechuje go wysoka kultura słowa 

 reaguje na przejawy słownego wulgaryzmu. 

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób: 

 dba o zdrowie własne i kolegów; 
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 dba o estetykę ubioru i wygląd osobisty; 

 dba o estetykę i bezpieczeństwo miejsca nauki, zajęć 

pozalekcyjnych i rehabilitacyjnych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje 

na występujące zagrożenia. 

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość, 

prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny; 

 wzorowo zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników 

Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób; 

 zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nietolerancji, 

kłamstwa i innych negatywnych zachowań. 

 

g) Okazuje szacunek innym osobom: 

 szanuje godność osobistą, własną i innych  osób; 

 chętnie pomaga wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi 

koledzy, niepełnosprawni); 

 swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, 

a także do poszanowania mienia publicznego i własności 

prywatnej. 

2) Zachowanie Bardzo dobre - uczeń otrzymuje zachowanie „bardzo dobre”, kiedy 

spełnia kryteria oceny „dobrej” i poniższe wymogi: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 punktualnie przychodzi na zajęcia (ewentualne spóźnienia 

usprawiedliwia); 

 starannie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

 wzorowo przestrzega Statutu Szkoły, regulaminu ucznia-pacjenta,  

Regulaminu Ośrodka. 

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

 bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz oddziału, 

szkoły i grupy; 

 inicjuje pozytywne działanie w grupie i w oddziale; 



 

30 

 

 sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych 

obowiązków związanych z życiem oddziału,  grupy i szkoły; 

 chętnie pomaga kolegom w nauce i w pracach porządkowych 

w grupie (dzieli się wiedzą i doświadczeniem), na miarę swoich 

możliwości.  

c) Dba o honor i tradycję szkoły: 

 nie wykorzystuje swoich uzdolnień w  celu reprezentowania  

szkoły z powodu  małej aktywności; 

 niezbyt chętnie bierze udział w uroczystościach 

okolicznościowych; 

 nie zawsze wyraża chęć dzielenia się swoją wiedzą 

i umiejętnościami  z innymi. 

d) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 cechuje go kultura słowa; 

 reaguje na przejawy słownego wulgaryzmu. 

 

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób: 

 dba o zdrowie własne i kolegów; 

 dba o estetykę ubioru i wygląd osobisty; 

 dba o estetykę i bezpieczeństwo miejsca nauki, zajęć 

pozalekcyjnych i rehabilitacyjnych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje 

na występujące zagrożenia. 

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość, 

prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny; 

 bardzo dobrze zachowuje się w stosunku do wszystkich 

pracowników Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób; 

 zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nietolerancji, 

kłamstwa i innych negatywnych zachowań. 

g) Okazuje szacunek  innym osobom: 
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 szanuje godność osobistą, własną i innych  osób, chętnie pomaga 

wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi koledzy, 

niepełnosprawni lub osoby starsze); 

 swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, 

a także do poszanowania mienia publicznego i własności 

prywatnej. 

3) Zachowanie Dobre: 

h) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 wszystkie spóźnienia uczeń usprawiedliwia; 

 do zajęć lekcyjnych na ogół przygotowuje się dobrze. 

i) Postępuje zgodne z  dobrem społeczności szkolnej: 

 w pracach społecznych na rzecz oddziału, klasy czy szkoły bierze 

udział pod wpływem  zachęty  ze strony nauczyciela. 

j) Dba o honor i tradycje szkoły: 

 nie wykorzystuje swoich uzdolnień z powodu małej aktywności; 

 niezbyt chętnie bierze udział w uroczystościach 

okolicznościowych; 

 nie zawsze wyraża chęć pomocy i dzielenia się z innymi swoją 

wiedzą i umiejętnościami. 

k) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 cechuje go kultura słowa; 

 reaguje na przejawy wulgaryzmu. 

l) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: 

 dba o zdrowie własne i kolegów; 

 dba o estetykę i wygląd osobisty; 

 dba o estetykę i bezpieczeństwo  miejsca nauki i zajęć na oddziale 

i podczas rehabilitacji; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje 

na występujące zagrożenia. 

m) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza  nią: 

 cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość, 

prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny; 
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 dobrze zachowuje się w stosunku do wszystkich  pracowników 

Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób; 

 zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła. 

n) Okazuje szacunek innym osobom: 

 szanuje godność osobista własną i innych, chętnie pomaga 

wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi koledzy, 

niepełnosprawni); 

 swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, 

a także do poszanowania mienia publicznego i  własności 

prywatnej. 

o) w przestrzeganiu punktów od 3 do 7 dopuszcza się możliwość niewielkich 

uchybień. 

4) Zachowanie Poprawne: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 nie zawsze jest przygotowany do zajęć szkolnych; 

 spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia; 

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

 nie zawsze wywiązuje się  z przydzielonych obowiązków; 

 nie chce brać udziału w życiu szkoły, oddziału i grupy. 

c) Dba o tradycje i honor szkoły: 

 niechętnie bierze udział w przygotowaniach  do akademii 

czy innych imprezach okolicznościowych. 

d) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 jego słownictwo nie zawiera wulgaryzmów; 

 nie reaguje na przejawy wulgaryzmu słownego. 

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz innych: 

 niezbyt starannie dba o estetykę ubioru, miejsca pracy czy nauki; 

 dba o zdrowie własne i kolegów; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje 

na występujące zagrożenia. 

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 cechuje go uczciwość i prawdomówność przy jednoczesnym braku 

życzliwości i odpowiedzialności za słowa i czyny; 
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 nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

 poprawnie zachowuje się wobec innych osób. 

h) Okazuje szacunek innym osobom: 

 sporadycznie nie potrafi uszanować  czyjejś pracy czy mienia 

publicznego; 

 niechętnie pomaga innym; 

 szanuje godność osobistą. 

5) Zachowanie Nieodpowiednie: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 wykazuje lekceważący stosunek do nauki i obowiązków 

szkolnych; 

 nie wykorzystuje swoich możliwości  intelektualnych poprzez 

nieprzygotowywanie się do zajęć; 

 wykazuje negatywną postawę wobec kolegów, nauczycieli 

i personelu Ośrodka; 

 nagannie przekracza obowiązki statutowe ucznia. 

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

 nie bierze udziału w życiu oddziału, szkoły i grupy; 

 inicjuje negatywne działania wśród uczniów; 

 nie wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków. 

c) Dba o tradycje i honor szkoły: 

 mimo posiadanych możliwości nie bierze udziału w przygotowaniu 

różnych imprez szkolnych, oddziałowych czy konkursach. 

d) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 używa wulgarnych słów i wyrażeń 

 nie wykazuje troski o kulturę języka ojczystego.  

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz innych: 

 nie dba o higienę osobistą i otoczenia; 

 nie dba o zdrowie własne innych; 

 stwarza sytuacje sprzyjające zagrożeniu; 

 przestrzega zasad obowiązujących w Ośrodku i szkole. 

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 



 

34 

 

 w czasie lekcji rozmawia, przeszkadza, utrudnia prowadzenie 

lekcji i innych zajęć; 

 jest hałaśliwy; 

 cechuje go agresywność słowna i fizyczna; 

 nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania; 

 nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

 jest nieuprzejmy, nieszczery i kłamliwy; 

 w stosunkach międzyludzkich jest nieżyczliwy, nietaktowny 

i złośliwy. 

g) Okazuje szacunek innym osobom: 

 nie dostrzega potrzeb innych osób; 

 nie szanuje mienia publicznego i prywatnego; 

 jest arogancji wobec nauczycieli, pracowników Ośrodka, szkoły 

i innych dorosłych osób. 

6) Zachowanie Naganne: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

 opuszcza lub ucieka z lekcji; 

 regularnie spóźnia się na lekcję; 

 w sposób rażący  lekceważy obowiązki szkolne (nie prowadzi 

zeszytów, nie odrabia zadań domowych nie nosi przyborów 

szkolnych, nie przygotowuje się do lekcji); 

 nagminnie przekracza statutowe obowiązki ucznia-pacjenta 

b) Postępuje zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

 dezorganizuje proces leczenia, rehabilitacji, działalności 

pedagogicznej; 

 niechętny do wszelkich prac i inicjatyw; 

 nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań oraz innych 

obowiązków wobec kolegów, oddziału, klasy, szkoły; 

 nie ma poczucia sprawiedliwości, jest aspołeczny i stronniczy. 

c) Dba o piękno mowy ojczystej: 

 cechuje go wulgarność językowa i agresja słowna; 

 nie wykazuje żadnej troski o kulturę języka. 

d) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz innych: 
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 nie dba o higienę osobistą i otoczenia; 

 nie dba o zdrowie własne innych; 

 stwarza sytuacje sprzyjające zagrożeniu; 

 nie przestrzega zasad obowiązujących w Ośrodku i szkole. 

e) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

 jest nietaktowny i złośliwy, demoralizuje rówieśników; 

 jest egocentryczny, wywyższa się; 

 nie posiada samokrytycyzmu i samokontroli; 

 fałszuje dokumenty szkolne; 

 jest kłamliwy, agresywny fizycznie. 

 nie bierze żadnego udziału w życiu szkoły, oddziału i grupy; 

 swoją negatywną postawą naraża na szwank dobre imię szkoły. 

f) Okazuje szacunek innym osobom: 

 lekceważy potrzeby i interesy innych ludzi; 

 nie szanuje godności własnej i innych osób; 

 poniża i wykorzystuje słabszych. 

3. Ocena „negatywna” jest podstawą do tzw. karnego wypisania z Ośrodka z adnotacją 

w dokumentacji szkolnej o otrzymaniu przez ucznia oceny „nagannej”. 

 

§ 24 

1. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna, semestralna, turnusowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania jest stateczna. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uważają, że roczna (semestralna lub turnusowa) ocena zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych . 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna, turnusowa) ocena kwalifikacyjna 

z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, przeprowadza się postępowanie sprawdzające w trybie i sposobie 

określonym obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 

§ 25 
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1. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała ustna; 

2) dyplom; 

3) nagroda książkowa; 

4) list pochwalny do rodziców; 

5) legitymacja „Wzorowy Uczeń”. 

3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 17 ust. 2. przewiduje 

się następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy oddziału; 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora. 

4. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do: 

1) Dyrektora, w przypadku, o którym mowa w ust.3. pkt. 1); 

2) Rady Pedagogicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. pkt. 2). 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 26 

 

1. Zespół jest jednostką budżetową. 

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 27 

 

1. Szkoła  posiada  okrągłe pieczęcie o brzmieniu:  

Szkoła Podstawowa nr 5 

im. Powstańców Śląskich w Rabce-Zdroju 

2. Gimnazjum posiada okrągłe pieczęcie o  brzmieniu:  

Gimnazjum nr 2 w Rabce-Zdroju 
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3. Liceum posiada okrągłe pieczęcie  o brzmieniu:  

V Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju 

 

 

4. Pieczątki podłużne umieszczane na dokumentacji ucznia: 

 

Zespół Szkół  

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich 

 

Zespół Szkół  

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

Gimnazjum nr 2 

 

Zespół Szkół  

przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. 

V Liceum Ogólnokształcące 

 

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

6. Statut nadany Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego I/22/5/2000 z dnia 17 lipca 

2000 roku. 

7. Niniejszy Statut aktualizowany  był następującymi  Uchwałami  Rady Pedagogicznej: 

1) Uchwała  Nr  15/2000/2001 z dnia 29.08.2001, która weszła w życie 1 września 

2001 r.  

2) Uchwała  Nr  1(18) /2002/2003 z dnia 26.08.2002, która weszła w życie 

1 września   2002 r. 

3) Uchwała Nr  1(23) /2003/2004 z dnia 08.10.2003, która weszła w życie 

1 września 2003r. 

4) Uchwała  Nr 5 (30) 2004/2005 z dnia 1 marca 2005 r..  

5) Uchwała  Nr 1 (34) 2006/2007 z dnia 3 lipca 2007 r., która weszła w życie  

1 września 2007 r. 
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6) Uchwała Nr 1/41/2008/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 

7) Uchwała Nr 1/42/2009/2010 z dnia 5 marca 2010 r. 

8) Uchwała nr 1/50/2011/2012 z dnia 21 września 2011r.  

9) Uchwała nr 2/51/2011/2012 z dnia 21 września 2011r.  

10) Uchwała  nr 6/63/2012/2013r. z dnia 30 stycznia 2013r.  

11) Uchwała nr 1/65/2013/2014r. z dnia 2 września 2013r.  

8. Zmiany Statutu  wprowadzane są w drodze uchwał  Rady Pedagogicznej. 

9. Postanowienia niniejszego statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami 

zachodzącymi w przepisach prawa oświatowego.  

 

 

 

 

Rabka Zdrój, wrzesień 2015 r. 
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