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Statut
Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
został opracowany w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r., Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późniejszymi
zmianami),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w
sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz.
843),
- inne obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, zwany w dalszej treści statutu
„Zespołem”. Skrót nazwy szkoły: ZS 4 w Suwałkach.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Suwałki (ul. Sejneńska 14).
3. Organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
4. Organem nadzorującym jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
§2
1. W skład Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach wchodzą niżej wymienione szkoły:
1) Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, zwane dalej „Gimnazjum”,
2) Technikum nr 4 w Suwałkach zwane dalej „Technikum”,
2. Technikum, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 kształci w zawodach:
1) technik ekonomista,
2) technik handlowiec,
3) technik hotelarstwa
4) skreślony
5) technik żywienia i usług gastronomicznych,
6) skreślony
3. Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach może, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę, zmienić lub wprowadzić nowe typy szkół, profile
i specjalności kształcenia w zależności od potrzeb regionu z uwzględnieniem
zmian w nomenklaturze zawodów i systemowych zmian w zakresie
kształcenia ponadgimnazjalnego.
§3
1. Zespołowi może być nadane imię. Imię nadaje organ prowadzący na wspólny
wniosek Rady pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkoły.
3. Zespół może wydawać gazetkę szkolną.
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§4
1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla szkół wchodzących w jego
skład, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pieczęć zawiera nazwę Zespołu.
2. W Zespole są używane stemple poszczególnych szkół.
3. W Zespole są używane również stemple poszczególnych organów Zespołu.
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II.CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§5
1. Celem Zespołu jest:
1) umożliwianie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności stosownie do ich
rozwoju i zdolności,
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wrażliwości
estetycznej i zdolności twórczego myślenia oraz zachęcanie uczniów,
3) stwarzanie możliwości uczestniczenia w kulturze,
4) rozwijanie wrażliwości moralnej, patriotycznej, otwartości na poglądy
i potrzeby innych ludzi,
5) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego
miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie
i innych,
6) przygotowanie do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia bądź
wyboru zawodu,
7) skreślony,
8) umożliwienie uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i
zagrożonym niedostosowaniem społecznym pobierania nauki zgodnie z
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami.
2. Zadaniem Zespołu jest:
1) stwarzanie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy
i umiejętności,
2) skreślony,
3) stwarzanie możliwości i ułatwianie uczestnictwa w kulturze,
4) kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i prospołecznych oraz
stosunków interpersonalnych,
5) kształtowanie kultury osobistej ucznia,
6) kształtowanie właściwych cech wymaganych w zawodzie, do którego
przygotowuje szkoła (dotyczy technikum),
7) stworzenie warunków do wyboru przyszłego zawodu,
8) umożliwienie uczniom, w miarę możliwości, rozwijania zainteresowań
poprzez organizację nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ,
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9) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach
edukacyjnych,
10) poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia,
11) zapewnienie uczniom stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
12) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych,
13) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w
szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych
przez szkołę.
§6
1. Cele i zadania Zespołu zawarte są w:
1) programie wychowawczym
2) szkolnym programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych
uczniów i środowiska.
§7
1. Sposób wykonywania zadań Technikum:
1) Zajęcia edukacyjne prowadzone są w oddziałach lub z podziałem na grupy;
podział na grupy jest dostosowany do planu nauczania,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawcy; odbycie praktyk
poprzedza zawarcie umowy pomiędzy Dyrektorem szkoły a dyrektorem
zakładu pracy,
5) skreślony.
§8
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły wprowadzony jest
monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Wejścia do budynków szkolnych są
możliwe tylko przy użyciu elektronicznej karty szkolnej.
§9
Sposób wykonywania zadań Gimnazjum: zajęcia edukacyjne prowadzone są w
oddziałach lub z podziałem na grupy.
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§ 10
1. W Zespole zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego lub języków obcych
mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
2. Realizacja zadań Zespołu wspomagana jest przez bibliotekę szkolną, którą
tworzą: wypożyczalnia i czytelnia.
3. Realizacja zadań Zespołu wspomagana może być przez placówki
wychowania pozaszkolnego.
§ 11
1. W celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i prozawodowego
Zespół prowadzi:
1) działalność innowacyjną i eksperymentalną, np. organizacja firm
symulacyjnych, mini przedsiębiorstw, tworzenie programów autorskich.
2) zajęcia pozalekcyjne, np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
konsultacje indywidualne, wynikające z diagnozy potrzeb,
3) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi
instytucjami,
4) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego.
2. W celu przygotowania ucznia do poruszania się na rynku pracy i wyboru
właściwej drogi kształcenia, Zespół organizuje dodatkowe zajęcia. Mają one
formę pozaszkolną i oparte są na współpracy Zespołu z młodzieżowymi
centrami kariery.
3. W celu pozyskania informacji o bieżących potrzebach rynku pracy, Dyrektor
współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzką Radą Rynku
Pracy w zakresie planowania nowych kierunków kształcenia.
4. Dyrektor, pedagog szkolny i wychowawcy pomagają rodzicom i uczniom w
rozwiązywaniu ich problemów poprzez nawiązywanie kontaktów z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi i innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc.
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III. ORGANY ZESPOŁU
§ 12
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 13

DYREKTOR ZESPOŁU
1. Zespołem kieruje Dyrektor, któremu stanowisko powierzone jest zgodnie z
art. 36 i 36a ustawy o systemie oświaty.
2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół,
2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków do ich
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne,
5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) organizowanie obsługi administracyjno-gospodarczej Zespołu,
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) podejmowanie działań organizacyjnych, umożliwiających obrót
używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
11) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
12) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
13) umożliwianie nauki drugiego języka nowożytnego dla ucznia z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
14) określanie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego
przez uczniów gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
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15) zwalnianie ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
16) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę
17) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest rozszerzanie
działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.
3. Dyrektor może:
1) wnioskować w uzasadnionych przypadkach o przeniesienie ucznia
Gimnazjum, przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, do
innego Gimnazjum,
2) skreślić pełnoletniego ucznia Gimnazjum, który nie rokuje poprawy
postawy szkolnej, jeżeli wcześniej zostały wykorzystane wszystkie
procedury wychowawcze,
3) skreślić ucznia Technikum z listy uczniów w przypadkach określonych w
niniejszym Statucie,
4) skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu,
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom Zespołu,
4) przydziału zakresu obowiązków pracownikom nie będącym
nauczycielami.
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Radą

6. Dyrektor na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego
przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną przyjmuje uczniów do
Technikum i Gimnazjum.
7. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po
zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy co do
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zgodności z potrzebami rynku pracy ustala zawody, w których kształci
Technikum.
8. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną
kierując jej pracami jako przewodniczący, a w sprawach tego
wymagających – zasięga jej opinii. Ponadto Dyrektor współpracuje
z wicedyrektorami Zespołu.
9. Dyrektor Technikum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym
kształci Technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości
organizacyjne, kadrowe i finansowe Technikum, ustala przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera
2 przedmioty.
10.skreślony.
11.skreślony.
12.skreślony.
13.skreślony.
14.Stwarzanie warunków do wzbogacania różnych form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
15.Dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.
§ 14

RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym jego
statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy pracownicy pedagogiczni
Zespołu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może
być sprzeczny z ustawą i statutem Zespołu.
5. Do
kompetencji
w szczególności:

stanowiących

Rady

Pedagogicznej

należy

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
6) skreślony,
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w
tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) skreślony,
6) przedmioty realizowane w Technikum w zakresie rozszerzonym,
7) wprowadzenie do szkolnego programu nauczania dodatkowych zajęć
edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęć, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.
8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne
oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym.
7. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmiany i uchwala go.
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy
służbowej.
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§ 15

RADA RODZICÓW
1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców
uczniów Gimnazjum i Technikum.
2. Reprezentacja rodziców może przybierać także inną nazwę niż określona w
ust. 1.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny z ustawą i statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program
wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki.
5. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej
i rady zespołu – w przypadku jej powołania z wnioskami oraz opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 5 określa
regulamin, o którym mowa w ust. 3.
9. Rada Rodziców opiniuje programy i harmonogramy poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania.
10. Rada Rodziców opiniuje zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych.
11.Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie
jest ustalona podstawa programowa.
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§ 16

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
4. Uczniowie mają m.in. prawo:
1) do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu ,
7) na wniosek Dyrektora prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela,
8) prawo wyrażania opinii w sprawach wymierzenia kary,
9) wyrażania opinii o ustalonej przez wychowawcę ocenie z zachowania,
10) uczestniczenia w komisji powołanej przez Dyrektora, w związku ze
zgłoszonym przez rodzica lub ucznia zastrzeżeniem do trybu ustalenia
oceny zachowania,
11) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
5. W Zespole wybiera się opiekuna Samorządu.
6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu.
7. Szczegółowe zasady działalności Samorządu Uczniowskiego określa
regulamin jego działalności uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.
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IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU
§ 17
1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski,
zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu, wspólnie rozwiązują ewentualne
sytuacje konfliktowe powstałe w Zespole, przestrzegając zasad demokracji
i poszanowania praw człowieka.
2. Wymiana informacji pomiędzy organami Zespołu może być dokonywana:
1) na zebraniach organów Zespołu zainteresowanych daną sprawą,
2) w trakcie zebrań przedstawicieli wszystkich organów działających
w Zespole, przy czym termin zebrań ustala Dyrektor.
3. Rodzice i Rada Pedagogiczna współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci i młodzieży.
4. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznowychowawczych oraz do znajomości przepisów w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum i Technikum.
5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani
są do przekazywania rodzicom rzetelnych informacji na temat ucznia,
dotyczących jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych
niepowodzeń szkolnych. Wychowawca klasy może udzielić rodzicom porad
w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka.
6. Zebrania z rodzicami organizowane są przez wychowawców klas, zgodnie
z terminarzem obowiązującym w Zespole, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Podczas tych zebrań omawiane są sprawy, o których mowa w ust.
3 – 5.
7. Sprawy konfliktowe bądź sporne organy szkoły załatwiać będą w drodze
negocjacji, a przy braku porozumienia przysługuje im możliwość odwołania
się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
w zależności od charakteru sprawy.
8. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w
zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie
pobiera się opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji.
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V. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez
Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego
planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30
maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się m.in. liczbę pracowników
Zespołu (nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami), w tym
pracowników na stanowiskach kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli oraz liczbę oddziałów.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony
przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu.
§ 19
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą
zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada
Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora
przewodniczący zespołu.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, a także
wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez
jeden rok szkolny,
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH
TEKST JEDNOLITY 31.08.2015 r.
3) opiniowanie
programów
i eksperymentalnych,
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innowacyjnych

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) współdziałanie
w organizowaniu
pracowni
i
laboratoriów
przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą
oddziałowy.

zespół

5. Do zadań zespołów przedmiotowych i oddziałowych należy inicjatywa
dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników
oraz wdrażania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
6. Procedury wdrażania programów nauczania i działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej regulują odrębne przepisy.
§ 20
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Gimnazjum i Technikum tworzą zespół
oddziałowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu
programów nauczania dla danego oddziału, jego modyfikowanie w miarę
potrzeb oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych tego oddziału.
Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału.
2. W Zespole funkcjonują zespół wychowawczy, którego zadaniem jest bieżąca
analiza frekwencji uczniów oraz diagnozowanie i udzielanie pomocy w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych w oddziale na forum szkoły.
3. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia:
1) system obejmuje porady i zajęcia prowadzone przez nauczycieli wiedzy o
społeczeństwie, przedsiębiorczości, wychowawców, pedagoga szkolnego
oraz doradcy zawodowego,
2) szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
§ 21
1.

Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje:
1) w Gimnazjum klasy I – III,
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2) w Technikum klasy I – IV.
2. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział złożony
z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą
się
wszystkich
przedmiotów
obowiązkowych,
określonych
w odpowiednim ramowym planie nauczania. Liczbę uczniów w oddziale
określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Podstawową formą pracy szkół wchodzących w skład Zespołu są:
a) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie,
b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
4. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut, przerwy międzylekcyjne
trwają 10 minut. Jest jedna przerwa 15 minutowa. Po siódmej lekcji przerwa
wynosi 5 minut.
5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza
systemem
klasowo-lekcyjnym
w
grupach
oddziałowych,
międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
6. skreślony.
7. skreślony.
8. Wprowadzenie przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania ustala
Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim według zasad określonych w szkolnym planie
nauczania.
9. W Zespole mogą być realizowane także dodatkowe zajęcia edukacyjne:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania.

§ 21a
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1. Uczniowie klasy drugiej Gimnazjum są zobowiązani zrealizować projekt
edukacyjny.
2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym
przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie
konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie
programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te
treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

§ 22
1. Wykaz przedmiotów, których zajęcia mogą odbywać się w grupach oraz
zasady podziału na grupy, określają odrębne przepisy.
2. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum i Technikum wraz z podaniem
o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka
obcego nowożytnego. W Gimnazjum na poziomie III.0 – dla początkujących,
na poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę. W Technikum IV.0 – w
zakresie podstawowym, IV.1 – w zakresie rozszerzonym.
3. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się
sprawdzian diagnozujący z języka obcego nowożytnego kontynuowanego. Na
podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych lub
międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
4. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawych opiekunów) lub
życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z
odrębnymi przepisami.
5. Uczniom organizuje się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Sposób
organizacji tych zajęć określają odrębne przepisy.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są z uwzględnieniem
możliwości lokalowych i kadrowych oraz posiadanych środków finansowych.
7. Na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, może
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając w tym
celu nauczyciela- opiekuna. Odmowa Dyrektora następuje w drodze decyzji.
8. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania,
organizuje
takie
nauczanie
w
porozumieniu
z organem prowadzącym, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 23
1. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia uczniom możliwość
korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki: wypożyczalni i czytelni,
3) sali gimnastycznej,
4) siłowni,
5) boiska szkolnego,
6) izby historii szkoły,
7) szatni szkolnych,
8) skreślony,
9) sali konferencyjnej,
10) urządzeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
2. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych odbywa się na zasadzie poszanowania
mienia szkolnego. Za szkody wyrządzone przez ucznia ponoszą finansową
odpowiedzialność jego rodzice (opiekunowie prawni).
3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkół,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy
pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna
współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami)
oraz innymi bibliotekami na zasadach określonych w regulaminie.
4. Do głównych zadań biblioteki należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie
warunków
do
poszukiwania,
porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz aktywnego
posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych
kulturową i społeczną.

działań

rozwijających

wrażliwość

5. W skład biblioteki wchodzą czytelnia i wypożyczalnia jako integralne,
interdyscyplinarne pracownie.
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6. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy
Zespołu.
7. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do
realizacji procesu edukacyjno-wychowawczego.
8. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu trwania zajęć szkolnych.
9. Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego odbywa się
głównie w pracowniach: gastronomicznej, obsługi konsumenta, recepcji
i pokoju hotelowego, obsługi kas fiskalnych, językowych. Zajęcia w tych
pracowniach odbywają się z podziałem na grupy, przy czym liczba uczniów
powinna umożliwiać realizację programu nauczania, uwzględniać specyfikę
nauczanego zawodu oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w pracowniach, zapoznają
uczniów z regulaminami pracowni na pierwszych zajęciach w danym roku
szkolnym.
11. Biblioteka gromadzi, wypożycza, udostępnia uczniom klas pierwszych
Gimnazjum podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały
ćwiczeniowe.
§ 24
1. Zespół może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie
porozumienia między Dyrektorem szkoły a uczelnią bądź zakładem
kształcenia nauczycieli.
§ 25
Skreślony
§ 26

Skreślony
§ 27
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkół
wchodzących w skład Zespołu oraz wydawania świadectw określają
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
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VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 28
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Zadania, kompetencje, odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki
pracowników nie będących nauczycielami określają szczegółowe zakresy
czynności ustalone przez Dyrektora i przyjęte przez nich do realizacji.
4. W Zespole za zgodą organu prowadzącego Dyrektor w zależności od potrzeb
i warunków organizacyjnych może tworzyć dodatkowe stanowiska
kierownicze a także likwidować już istniejące.
5. W Zespole funkcjonuje stanowisko wicedyrektora szkoły.
§ 29

WICEDYREKTOR

1. Do obowiązków wicedyrektora w szczególności należy:
1) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
2) kierowanie zespołami tworzącymi plany pracy i przedkładanie projektów
planów pracy do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej,
3) przewodniczenie zespołowi wychowawczemu,
4) kierowanie realizacją przyjętych planów i składanie informacji z ich
wykonania,
5) uczestniczenie w planowaniu pracy szkoły, przygotowaniu projektu
organizacji roku szkolnego i przydziału czynności dla nauczycieli
6) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
7) sporządzanie z zespołem nauczycieli tygodniowego planu zajęć
dydaktycznych, pozalekcyjnych, dyżurów i przedłożenie ich Radzie
Pedagogicznej celem zasięgnięcia opinii oraz nadzorowanie ich realizacji,
8) organizowanie i kontrolowanie pracy zespołów przedmiotowych,
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9) sporządzanie propozycji oceny pracy nauczyciela zgodnie z rodzajem
bezpośredniego nadzoru pedagogicznego,
10) przedkładanie Dyrektorowi własnych propozycji odznaczeń, nagród
i wyróżnień,
11) uczestniczenie w rozpatrywaniu skarg i odwołań,
12) kontrolowanie zadań i obowiązków nauczycieli mających wpływ na
dyscyplinę pracy w Zespole,
13) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nad zajęciami
edukacyjnymi, godzinami do dyspozycji wychowawcy klasowego
i zajęciami pozalekcyjnymi,
14) uczestnictwo w egzaminach lub przewodniczenie im z upoważnienia
Dyrektora,
15) aktywne uczestnictwo w organizacji życia wewnątrzszkolnego,
16) współpraca i nadzorowanie pracy pedagoga i psychologa szkolnego,
17) współpraca z organizacjami uczniowskimi i koordynowanie ich działań,
18) czuwanie nad organizacją , treścią i poziomem artystycznym imprez
szkolnych,
19) współpraca z pedagogiem i psychologiem w zakresie organizowania opieki
i pomocy materialnej, uczniom, uczestnictwo w pracach komisji ustalającej
zakres i formy pomocy uczniom,
20) organizacja i kontrola praktyk zawodowych,
21) organizacja egzaminu z przygotowania zawodowego,
22) informowanie Rady Pedagogicznej o harmonogramie praktyk zawodowych
i wynikach egzaminu z przygotowania zawodowego,
23) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kształcenia zawodowego
i prozawodowego,
24) organizowanie i koordynowanie kształcenia na poziomie gimnazjalnym.
2. Wicedyrektor odpowiedzialny jest za:
1) rzetelne wykonywanie swoich zadań i kompetencji,
2) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych w
Zespole,
3) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej,
4) właściwe stosunki międzyludzkie wśród pracowników.
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§ 30

NAUCZYCIELE
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
odpowiadając jednocześnie za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, poszanowaniem ich
godności osobistej oraz troską o ich zdrowie.
§ 31
1. Do zadań nauczyciela należy:
1) Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych
w szkole i poza nią, na wycieczkach, rajdach, biwakach i innych formach
działalności turystycznej i rekreacyjnej,
2) Prawidłowe i rzetelne realizowanie procesu dydaktycznego poprzez:
a) właściwe przygotowanie się do zajęć,
b) prawidłową realizację programów nauczania,
c) tworzenie warunków do aktywnego uczniów twórczego udziału
uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) kształtowanie
umiejętności
i indywidualnej,

organizacji

pracy

zespołowej

e) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz czynnego
uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny i społeczności lokalnej,
f) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów,
g) współpracę z wychowawcami klas,
h) prowadzenie
dokumentacji
z obowiązującymi przepisami,

przebiegu

nauczania

zgodnie

i) troskę o pomoce dydaktyczne,
j) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowań,
k) obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie i ocenianie wszystkich
uczniów,
l) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie
poziomu wiedzy merytorycznej,
m) zapewnienie opieki podczas przerw międzylekcyjnych,
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n) podejmowanie działań w zakresie realizacji gimnazjalnego projektu
edukacyjnego.
o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej
pracy z uczniem.
3) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz jego możliwości.
4) Uczestnictwo w zespołowym planowaniu wsparcia dla ucznia w ramach
pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
5) Podejmowanie działań na obowiązkowych, dydaktyczno–wyrównawczych
i specjalistycznych (jeśli posiada kwalifikacje) zajęciach.
2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:
1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i podczas zajęć
pozalekcyjnych,
2) wyniki nauczania w ramach prowadzonych przedmiotów,
3) warsztat pracy, sprzęt i urządzenia oraz przydzielone mu środki
dydaktyczne.
3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) zniszczenie lub utratę mienia ruchomego Zespołu powstałą w wyniku
braku właściwego bezpieczeństwa i nadzoru.
§ 32

WYCHOWAWCY KLASOWI
1. Dyrektor powierza każdy oddział Zespołu szczególnej opiece wychowawczej
jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego „wychowawcą”.
2. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy w szczególności:
1) otaczanie opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów,
informowanie ich o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci,
udzielanie porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów
uczniów,
3) planowanie i organizowanie, wspólnie z uczniami i ich rodzicami, różnych
form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,
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4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie
z nimi i koordynowanie działań dydaktycznych i wychowawczych,
5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków
Zespołu oraz czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia
lekcyjne,
7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,
8) udział w życiu kulturalnym klasy,
9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej z klasą
oraz składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z postępów
dydaktyczno-wychowawczych klasy,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
11) planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracując z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz, w
zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami i specjalistami
prowadzącymi zajęcia z uczniem, współpracując z dyrektorem szkoły oraz
poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub
instytucji oświatowych i naukowych.
§ 33

PEDAGOG SZKOLNY

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle
niepowodzeń szkolnych,
2) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
3)
4)
5)
6)

udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
współdziałanie w realizacji zadań z instytucjami świadczącymi pomoc
terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
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7) udzielanie pomocy wychowawcom klas w prowadzeniu godzin
wychowawczych,
8) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą
nadpobudliwą oraz mającą problemy i zaburzenia emocjonalne,
9) współdziałanie z wychowawcami klas w rozpoznawaniu warunków życia
i nauki uczniów mających trudności w nauce,
10) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego
kształcenia,
11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych
i zaniedbanych,
12) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych
środowiskowo do właściwych placówek opieki społecznej,
13) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego,
14) współpraca z
i opiekuńczym.

kuratorem

sądowym

oraz

sądem

rodzinnym

15) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

§ 34
skreślony
§ 35

DORADCA ZAWODOWY
Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom,
nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku
pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach,
świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób,
niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych
możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych Unii
Europejskiej, porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,
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4) udzielani indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom
i ich rodzicom,
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących
uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
6) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy,
itp.,
7) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im
informacji i materiałów do pracy z uczniami,
9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia
ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania,
doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu
przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych
w programie wychowawczym szkoły,
10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system
doradztwa: kuratorium oświaty, centrum informacji i planowania kariery
zawodowej, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, powiatowym
urzędem
pracy,
przedstawicielami
organizacji
zrzeszających
pracodawców.
§ 36

Skreślony
§ 37

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
1.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
2) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych, w tym m.in.
podręczników szkolnych, książek, czasopism popularnonaukowych,

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH
TEKST JEDNOLITY 31.08.2015 r.

30

pedagogicznych, środków audiowizualnych (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy
magnetofonowe), itp.,
3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom
i nauczycielom oraz innym osobom na podstawie stosowanych decyzji
Dyrektora,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych a także
informowanie uczniów i nauczycieli o nowych szczególnie wartościowych
książkach,
6) udzielanie nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktycznej,
7) przeprowadzanie analiz dotyczących stanu czytelnictwa,
8) opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki,
9) systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed zbyt szybkim ich zużyciem,
10) dokonywanie selekcji zbiorów zbędnych lub zniszczonych i prowadzenie na
tę okoliczność odpowiedniej dokumentacji,
11) współuczestniczenie w realizacji zajęć dydaktycznych,
12) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
13) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy
wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
§ 38

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
1. Do wykonywania zadań administracyjno-gospodarczych i budżetowofinansowych zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego
działania szkół wchodzących w skład Zespołu, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
3. Obowiązkiem pracowników administracji
o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

i

obsługi

jest

dbanie
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VII. UCZNIOWIE
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 39
1. Uczniowie Zespołu mają prawo do:
1) Zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów na
lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia
i wychowania,
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich osiągnięć w nauce oraz
do znajomości szkolnego systemu oceniania,
7) informacji o terminach i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
8) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych,
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw
świątecznych i ferii,
10) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określonych odrębnymi przepisami prawnymi,

na

zasadach

11) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki szkolnej, a uczniowie klas pierwszych gimnazjum
również do darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych, na
zasadach określonych w obowiązujących regulaminach,
12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi
przepisami,
13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
14) korzystania z porad doradcy zawodowego,
15) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych,
oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
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16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową
i społeczną oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie
Zespołu,
17) uzyskania pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej
z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń
pełnoletni mają możliwość składania skarg ustnych i pisemnych do
wychowawcy lub Dyrektora Zespołu.
3. Rozpatrywanie skarg następuje zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego.
§ 40
1. Uczniowie Zespołu mają obowiązek:
1) godnie reprezentować szkołę oraz dbać o honor i dobre imię szkoły,
2) przestrzegać obowiązujących zasad ceremoniału szkolnego,
3) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju galowym,
4) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania,
5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły
oraz do koleżanek i kolegów,
6) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
7) znać i przestrzegać zarządzeń władz oświatowych w zakresie
przekazywanym przez nauczycieli i wychowawców,
8) przestrzegać wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Zespole,
9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny oraz
przepisów bhp,
10) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
11) uczniowie kształcący się w zawodach, zgodnie ze specyfiką zawodu:
technik hotelarstwa oraz technik handlowiec mają obowiązek posiadać
strój służbowy i aktualną książeczkę zdrowia; technik żywienia i usług
gastronomicznych mają obowiązek posiadać strój roboczy oraz aktualną
książeczkę zdrowia; technik ekonomista strój służbowy.
12) skreślony,
13) skreślony,
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14) Uczniowie Gimnazjum i Technikum zobowiązani są do noszenia
schludnego stroju szkolnego. Zakazuje się uczniom noszenia kolczyków
w brwiach, nosie, ustach; strojów odkrywających nadmiernie brzuch
i dekolt; ekstrawaganckich fryzur i makijażu oraz naklejania sztucznych
paznokci.
15) Charakterystyka obowiązujących strojów uczniowskich:
a) za galowy strój uczniów gimnazjum i technikum uznana zostaje biała
bluzka (koszula) i ciemna spódnica lub spodnie;
b) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik hotelarstwa uznaje się:
spódnicę, marynarkę, kamizelkę, białą bluzkę i krawat, a chłopców
kształcących się w tym zawodzie – spodnie, marynarka, kamizelka,
biała koszula i krawat;
c) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik ekonomista uznaje się
strój galowy;
d) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik handlowiec uznaje się:
spódnicę, białą bluzkę i krawat, a chłopców kształcących się w tym
zawodzie – spodnie, biała koszula i krawat;
e) strój roboczy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
określa regulamin pracowni gastronomicznej.
16) Uczniowie gimnazjum i technikum mają obowiązek uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie
zachowywać się w trakcie ich trwania oraz usprawiedliwiać nieobecności
na zajęciach zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.
17) Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji co
najmniej jednego projektu edukacyjnego. Informacja o realizacji projektu
oraz jego tematyce zostaje wpisana na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2. Uczeń, który nie dostosuje się do powyższych przepisów, podlega systemowi
kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
3. Za szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu szkolnym odpowiadają jego
rodzice (opiekunowie prawni).
4. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych sprzętów
elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za wartościowe przedmioty wnoszone przez ucznia na teren
szkoły. Zabrania się również przynoszenia i używania niebezpiecznych
narzędzi i środków chemicznych.
5. Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, używania i dystrybucji
środków odurzających i narkotyków oraz stosowania innych używek.
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6. Uczeń trzeciej klasy gimnazjum ma obowiązek przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.
§ 41
Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać
zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje w tym zakresie
podejmuje Dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 42

NAGRODY
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń Zespołu może otrzymać następujące
wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy na forum klasy,
2) pochwałę Dyrektora na forum szkoły,
3) list pochwalny skierowany do rodziców,
4) nagrodę rzeczową,
5) skreślony
6) skreślony
2. skreślony
§ 43
1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem w Gimnazjum i Technikum
otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Świadectwo ukończenia Gimnazjum i Technikum wyróżnieniem otrzymuje
uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,
2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
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3. W świadectwie szkolnym ucznia Gimnazjum i Technikum odnotowuje się
szczególne osiągnięcia i wyróżnienia zdobyte w konkursach wiedzy,
konkursach artystycznych i zawodach sportowych na etapie wojewódzkim,
okręgowym i ogólnopolskim.
§ 44
skreślony
§ 45

KARY
1. Kara zastosowana wobec ucznia
gatunkowemu popełnionego czynu.

powinna

odpowiadać

ciężarowi

2. Za naruszenie postanowień Statutu uczeń Zespołu podlega:
1) karze upomnienia udzielonej przez wychowawcę klasy,
2) karze upomnienia udzielonej przez Dyrektora indywidualnie na wniosek
wychowawcy,
3) karze nagany udzielonej przez Dyrektora,
4) kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
§ 46
1. Uczeń Technikum, zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
może zostać skreślony z listy uczniów, gdy wejdzie w konflikt z prawem lub
w rażący sposób naruszy normy etyczne obowiązujące w społeczności
szkolnej, wynikające z obowiązków ucznia, określonych w Statucie ZS nr 4 w
Suwałkach oraz gdy jego obecność w szkole stanowi niebezpieczeństwo dla
społeczności szkolnej.
2. Skreślenie ucznia z listy następuje w drodze decyzji Dyrektora na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego. Nie dotyczy to ucznia Gimnazjum objętego obowiązkiem
szkolnym. Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji
administracyjnej.
3. Jeżeli uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powtarza klasę, nie uczęszcza na
zajęcia, nie rokuje szans na uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły,
z chwilą ukończenia przez niego 18 lat, może być skreślony z listy uczniów.
Skreślenie z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej.
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4. Jeżeli uczeń Gimnazjum nie otrzymuje promocji z powodu nieklasyfikowania,
powtarza klasę i nie uczęszcza do szkoły, z chwilą ukończenia przez niego 18
lat, może być skreślony z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów następuje
w formie decyzji administracyjnej.
5. Od decyzji przysługuje stronie, w trybie kodeksu postępowania
administracyjnego, prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia
– Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora
Zespołu w terminie 14 dni od jej doręczenia uczniowi, rodzicom (opiekunom
prawnym) ucznia.
Jeżeli uczeń skreślony z listy w chwili podejmowania decyzji nie jest
pełnoletni, odwołanie od decyzji pierwszej instancji – Dyrektora Zespołu –
powinno zostać wniesione przez jego rodziców (opiekunów prawnych).
§ 47
1. Uczeń Gimnazjum na wniosek Dyrektora może zostać przeniesiony przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku do innej szkoły w przypadku,
gdy:
1) system oddziaływań wychowawczych okazał się nieskuteczny,
2) szkolny system kar został wyczerpany,
3) uczeń w dalszym ciągu wpływa demoralizująco na innych.
2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.
§ 48

1. O przyznanych uczniowi nagrodach wychowawca klasy informuje rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
2. O zastosowanych wobec ucznia karach wychowawca klasy zawiadamia
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przy czym w odniesieniu do kar,
o których mowa w § 46 ust. 1, zawiadomienie (decyzja) wymaga formy
pisemnej.
3. Uczniowi pełnoletniemu i rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia
przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od kary określonej w § 45
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ust. 2 odwołanie kieruje się do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od udzielenia
kary.
4. skreślony
5. skreślony
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VII a. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 48a

1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
postępach w tym zakresie.
2) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
3) Udzielanie uczniowi wskazówek do w samodzielnego planowania swego
rozwoju.
4) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
5) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach, zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
6) Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno- wychowawczej.

§ 48 b
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, zasad oceniania
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowania
o nich ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).
2) Bieżące ocenianie i ocenianie śródroczne według skali w formach
przyjętych w szkole.
3) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
5) Ustalanie warunków trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych .
6) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom
prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach.
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7) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
§ 48 c
1.

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
1) Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych.
2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie
otrzymania wyższej
niż przewidywana
oceny rocznej i oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
Informacje te są przekazywane:
- uczniom – przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne na
pierwszych zajęciach edukacyjnych lub godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
- rodzicom – przez wychowawcę klasy na pierwszym zebraniu
rodziców.
3) Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
a) kontakt bezpośredni:

4)

- zebranie z wychowawcą klasy i zebrania otwarte,
- rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi
w ramach zebrań otwartych,
b) kontakt pośredni:
rozmowę telefoniczną,
korespondencję listową,
zapisy w zeszycie przedmiotowym,
zapisy w dzienniczku uczniowskim.
c) wgląd do dziennika elektronicznego.
Wprowadza się raz w ciągu roku szkolnego klasyfikowanie śródroczne
uczniów polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny
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zachowania – maja one charakter informacyjny. Nie przewiduje się
poprawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.
5) Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przez
ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
6) A/ Oceny klasyfikacji końcowej ustala się w stopniach według
następującej skali:
6 – stopień celujący
5 – stopień bardzo dobry
4 – stopień dobry
3 - stopień dostateczny
2 – stopień dopuszczający
1– stopień niedostateczny
B/ Oceny bieżące ustala się wg skali przyjętej w pkt. 6A z
uwzględnieniem ocen z plusami lub minusami ( nie dotyczy oceny
celującej i niedostatecznej).
7) Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
Stopień celujący
Otrzymuje uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą
programową. Jest laureatem
konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu
nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Stopień bardzo dobry
Otrzymuje uczeń, który:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
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Stopień dobry
Otrzymuje uczeń, który:
Opanował w stopniu przekraczającym wymagania podstawowe określone
podstawą programową oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Nie
opanował w pełni wiadomości, ale opanował je w stopniu przekraczającym
wymagania podstawowe.
Stopień dostateczny
Otrzymuje uczeń, który:
Opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na
poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych oraz wykonuje
(rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.
Stopień dopuszczający
Otrzymuje uczeń, który:
Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stopniu
podstawowym, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje
zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
Stopień niedostateczny
Otrzymuje uczeń , który:
Nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym z
danego przedmiotu nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać (rozwiązać) zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
8) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w
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zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
9) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
10) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
11) Szczegółowe kryteria i zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów
określają przedmiotowe zasady oceniania (PZO).
12) Oceniając ucznia, nauczyciel opiera się na przedmiotowych zasadach
oceniania, które nie mogą być sprzeczne z zasadami wewnątrzszkolnego
oceniania.
13) Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii publicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym
specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. W takim przypadku
nauczyciel obniża wymagania edukacyjne dla konkretnego ucznia i
informuje o nich zarówno ucznia jak i jego rodziców.
14) Nauczyciel może dołączyć do oceny cyfrowej komentarz w postaci karty
oceny lub oceny opisowej.
15) Jeżeli w trakcie klasyfikowania śródrocznego nauczyciel stwierdzi braki
uniemożliwiające uczniowi kontynuowania nauki, szkoła powinna (w
miarę możliwości) stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków
poprzez: zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, włączenie do zajęć
wyrównawczych.
16) Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie pisemnych
prac klasowych (także w formie elektronicznej), sprawdzianów,
odpowiedzi ustnych, prac domowych, diagnoz edukacyjnych
prowadzonych przez nadzór pedagogiczny oraz zadań praktycznych.
Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w diagnozach edukacyjnych.
a) praca klasowa (1 – 2 godz.) musi być zapowiedziana
tygodniowym wyprzedzeniem.
b) w ciągu tygodnia mogą być co najwyżej trzy prace klasowe.

z

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH
TEKST JEDNOLITY 31.08.2015 r.

43

c) sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu
najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy.
d) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel przechowuje
w szkole do końca danego roku szkolnego, prace udostępniane są
uczniowi i jego rodzicom.
e) sprawdziany pisemne i ustne ( 10 – 20 min.) obejmujące materiał
maksymalnie
z trzech lekcji lub jednostek tematycznych
poprzedzających sprawdzian, mogą być przeprowadzane bez
uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie
otrzymują najpóźniej po upływie 1 tygodnia od daty pisania
sprawdzianu. Ocen tych uczeń nie poprawia.
17) Kolumny ocen są opatrzone symbolem zgodnie z PZO, a w szczególności:
P – praca klasowa (kolor czerwony), PP – poprawa pracy klasowej, O –
odpowiedzi ustne, K – kartkówki, D – praca domowa, A – aktywność
na zajęciach, Zp – zadanie praktyczne, R – praca dodatkowa.
18) Uczeń ma obowiązek przystąpić do każdej pisemnej pracy klasowej (1 –
2 godz.). Uczeń, który nie przystąpił do pisemnej pracy klasowej ma
obowiązek w terminie ustalonym przez nauczyciela, lecz nie później niż
w czasie dwóch tygodni, taką pracę napisać. Nieobecność ucznia na
pracy pisemnej zaznacza się w dzienniku symbolem „nb”.
19) Zasady poprawiania ocen cząstkowych uregulowane są w PZO.
Dopuszcza się poprawianie tych ocen podczas konsultacji
indywidualnych.
20) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów
prawnych).
21) Nauczyciel uzasadnia ocenę, dając uczniowi wskazówki, w jaki sposób
może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. Uzasadnienie powinno
być sformułowane w sposób zrozumiały dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
22) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz dokumentacja
dotycząca zgłoszonych przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
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Dokumentacja udostępniana uczniowi lub jego rodzicom nie może być
kserowana, fotografowana lub wynoszona poza teren szkoły.
23) Po pierwszym półroczu rodzice (opiekunowie) ucznia otrzymują pisemną
informację o ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. Na miesiąc
przed wystawieniem ocen rocznych wychowawca powiadamia rodziców
(opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Fakt
powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) zostaje potwierdzony
podpisem rodziców (opiekunów prawnych) na liście obecności z tematyką
zebrania, znajdującą się w „teczce wychowawcy”.
24) Nie wcześniej niż na tydzień przed radą klasyfikacyjną nauczyciele
poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a
wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania, wpisując oceny
zielonym kolorem do dziennika lekcyjnego w przedostatniej kratce. Nie
używa się koloru zielonego do wystawiania innych ocen.
25) Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny z zajęć edukacyjnych do nauczyciela
przedmiotu do następnego dnia od daty wystawienia proponowanej oceny.
Nauczyciele informują ucznia o możliwościach, formie i terminie
poprawy przewidywanych ocen.
26) Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny zachowania do wychowawcy do
następnego dnia od daty wystawienia proponowanej oceny. Wychowawca
określa warunki poprawy oceny zachowania.
27) Poprawa oceny zachowania dotyczy szczególnie tych obszarów, w
których uczeń miał najwięcej niedociągnięć i odnotowanych
negatywnych uwag wychowawcy i innych nauczycieli. O podwyższeniu
oceny zachowania może decydować udokumentowana pozaszkolna
działalność społeczna, charytatywna i sportowa.
28) Zachowanie ucznia ocenia się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,
poprawne, nieodpowiednie, naganne.
29) Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość
o honor i tradycje szkoły;
c) dbałość o piękno mowy ojczystej;
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
f) okazywanie szacunku innym osobom;
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g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności
h) wkład pracy ucznia gimnazjum w realizację projektu edukacyjnego
zgodnie z obowiązującą podstawą programową;
i) udzielona uczniowi kara, o ile nie została darowana lub anulowana
musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania.
30) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych.
31) Na ocenę zachowania uczniów gimnazjum ma wpływ udział w realizacji
projektu edukacyjnego.
32) Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy. Oceniając zachowanie
ucznia, wychowawca powinien uwzględnić spostrzeżenia wyrażone przez
innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Wkład pracy ucznia w realizację projektu gimnazjalnego ocenia opiekun
projektu.
33) Kryteria ocen zachowania są następujące:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, odnosi się z szacunkiem do
kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
- bierze udział w
konkursach, imprezach kulturalnych i sportowych
organizowanych przez szkołę i poza nią,
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
- szanuje poglądy i przekonania innych ludzi,
- wyróżnia się schludnym, nie budzącym zastrzeżeń wyglądem,
- przestrzega prawa zawartego w Statucie szkoły i zarządzeń dyrektora,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
- podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w
formułowaniu tematu projektu, aktywnie i twórczo uczestniczy w
kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, odnosi się z szacunkiem do
kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
- szanuje poglądy i przekonania innych ludzi,
- wyróżnia się schludnym, nie budzącym zastrzeżeń wyglądem,
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- przestrzega prawa zawartego w Statucie szkoły i zarządzeń dyrektora,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
- pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając
członków zespołu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- charakteryzuje się kulturą osobistą, odnosi się z szacunkiem do kolegów,
nauczycieli i pracowników szkoły,
- uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
- szanuje poglądy i przekonania innych ludzi,
- wyróżnia się schludnym, nie budzącym zastrzeżeń wyglądem,
- przestrzega prawa zawartego w Statucie szkoły i zarządzeń dyrektora,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
- prawidłowo wypełnia swoje zadania
w
okresie
realizacji
projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna
projektu
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- sporadycznie nie podporządkowuje się szkolnemu prawu,
- wymaga częstej kontroli wychowawcy i nauczycieli, a jego kultura osobista
budzi zastrzeżenia,
- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
- spóźnia się na zajęcia,
- często ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
- wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną
opóźnień lub konfliktów w zespole.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie przestrzega Statutu Zespołu, lekceważy zarządzenia wewnątrzszkolne i
polecenia nauczycieli,
- charakteryzuje się niską kulturą osobistą,
- wpływa demoralizująco na kolegów,
- ma negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
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- swoim zachowaniem przynosi ujmę Zespołowi
- ma nieusprawiedliwionych do 50% godzin zajęć edukacyjnych,
- często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu
gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg
przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem
obowiązków innych członków zespołu projektowego.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie przestrzega Statutu Zespołu, lekceważy zarządzenia wewnątrzszkolne i
polecenia nauczycieli,
- charakteryzuje się bardzo niską kulturą osobistą,
- wpływa demoralizująco na kolegów,
- niszczy mienie szkolne,
- wchodzi w kolizję z prawem,
- ma negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
- swoim zachowaniem przynosi ujmę Zespołowi (kradnie, pije alkohol, używa
narkotyków, itp.)
- ma nieusprawiedliwionych co najmniej 50% godzin zajęć edukacyjnych,
- nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się
ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem
projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków
zespołu, jak i opiekuna.
34) Uczniowie, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną nie mogą
reprezentować Zespołu w różnego typu imprezach kulturalnych,
sportowych, edukacyjnych i innych.
35) Materiałem do oceny zachowania są gromadzone przez wychowawcę
spostrzeżenia i opinie o uczniu: nauczycieli, pracowników Zespołu i
innych osób.
§ 48 d
1. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego
1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać
egzamin poprawkowy. Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu
poprawkowego składa podanie do Dyrektora Zespołu.
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2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii
informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
3) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin z zajęć
praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin
odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
Zespołu. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze- jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako
członek komisji.
6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
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dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora zespołu, nie
później niż do końca września.
9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i
powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 10.
10) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 48 e
1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów
prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie
odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń
spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Zespołem.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej uzgadnia z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
5) Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
6) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć
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edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki,
technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z
uczniem i jego rodzicami. Przeprowadza się go nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
9) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, z powodu nie usprawiedliwionej
nieobecności lub realizującego indywidualny program lub tok nauki
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez
dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia wyżej
wymienionego trybu nauki. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w szkole inne
stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
11) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład
komisji w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
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13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowny”.
14) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą.
15) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna.
§ 48 f
1.

Zasady przeprowadzania egzaminu „z odwołania”
1) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą, w terminie nie
później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje
komisję, która:
a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku ustalenia

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzgadnia się z i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą :
a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych :
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
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b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne

stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
- pedagog,
- psycholog,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.
5) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6) Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z zastrzeżeniem przepisów o przeprowadzaniu egzaminu poprawkowego.
7) Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby
wchodzące w skład komisji.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w
wyznaczonym terminie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu
ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami
prawnymi).
9) Przepisy pkt. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od
dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 48 g
1.
Procedury odwoławcze od oceny rocznej
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie
później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady
pedagogicznej, a o jej wstrzymaniu niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
3) Dyrektor szkoły, po wstrzymaniu uchwały rady pedagogicznej, powołuje
komisję, która:
a) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z

zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną)
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły
nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.
5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, powołany w skład
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komisji, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
6) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt.
3 podpunkt a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
7) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna.
8) Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby
wchodzące w skład komisji.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH
TEKST JEDNOLITY 31.08.2015 r.

55

VIII. WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI
§ 49
1. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów uczniów),
podlegających obowiązkowi szkolnemu, należy:
1) zgłoszenie dziecka do Gimnazjum,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do
zajęć lekcyjnych,
4) informowanie do dnia 30 września każdego roku dyrektora Gimnazjum,
w obwodzie którego mieszka dziecko o realizacji obowiązku szkolnego
spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym
innego państwa w Polsce.
§ 50
1. Dla zapewnienia warunków umożliwiających osiąganie jak najlepszych
wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca
rodziców (opiekunów prawnych) z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów
dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) wyrażania opinii i uwag dotyczących pracy szkoły i poszczególnych
nauczycieli.
2. Do obowiązków rodziców (prawnych opiekunów należy):
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
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2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach wszystkich uczniów
Zespołu (również pełnoletnich), wpisem w dzienniczku ucznia, zgodnie
z obowiązującą procedurą usprawiedliwiania nieobecności uczniów na
zajęciach lekcyjnych,
4) udzielanie szkole, w miarę możliwości, pomocy organizacyjnej
i materialnej.
§ 51
Wychowawcy
klas
zapoznają
rodziców
(prawnych
opiekunów)
z harmonogramem zebrań rodziców w danym roku szkolnym oraz innymi
dokumentami obowiązującymi w danym roku szkolnym.
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52
Zespół jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
i materialnej określają odrębne przepisy.
§ 53
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, w tym przebiegu
nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami
§ 54
Zarządzenia Dyrektora i informacje dla ogółu nauczycieli, a także dla innych
pracowników Zespołu, wywiesza się na tablicach informacyjnych znajdujących
się na terenie Zespołu.
§ 55
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników,
uczniów i nauczycieli.
§ 56
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Wprowadzanie zmian do Statutu wymaga formy pisemnej.
4. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do Statutu poprzez opracowanie tekstu
jednolitego i podanie do wiadomości w formie obwieszczenia Dyrektora
szkoły.
5. Postanowienia Statutu wymagają bieżącej aktualizacji – stosownie do zmian
w obowiązujących przepisach.
6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim
członkom społeczności szkolnej.
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