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STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 

W POZNANIU 

 

Podstawa prawna 
 

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U.  Nr 256 

z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 

 

Rozporządzenie 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) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843  

z późniejszymi zmianami) 

 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.  z 23 grudnia 1991 r. nr 120,  

poz. 526 ze zmianami) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 stycznia 2005 r. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  

w specjalnych przedszkolach, szkołach  i oddziałach oraz ośrodkach.           

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.  

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz.U. 2017 nr 0  poz. 671) 

 

 

oraz inne przepisy i rozporządzenia związane z działalnością statutową szkoły. 
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§ 1 Postanowienie ogólne 

 

1.1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. Szkoła, 

zwana dalej Zespołem Szkół, jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

1.2. Siedzibą Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 jest nieruchomość położona  

na działce nr 33 / 90 – adres: os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań 

1.3. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29,  

• Gimnazjum nr 5 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego,  

•  Liceum Sportowe (od 1 września 2019 r.). 

1.4. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1: 

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół  

z Oddziałami Sportowymi nr 1, 

• Gimnazjum nr 5 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka  

w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, 

• Liceum Sportowe w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. 

1.5. W Zespole Szkół uczniowie zdobywają w zależności od szkoły, w której się kształcą, 

wykształcenie: 

• podstawowe w Sportowej Szkole Podstawowej nr 29, 

• gimnazjalne w Gimnazjum nr 5, 

• średnie ogólnokształcące w Liceum Sportowym. 

 

1.6. Poszczególne szkoły Zespołu Szkół zgodnie z zasadami kształcenia określonymi  

w odrębnych przepisach wyposażają swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności: 

• umożliwiające podjęcie nauki w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,  

• umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

1.7. Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego.  

1.8. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół kształcą dzieci i młodzież w systemie 

stacjonarnym na podbudowie: 

• rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku szkoły podstawowej, 

• sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku gimnazjum, 

• ośmioletniej szkoły podstawowej lub trzyletniego gimnazjum w przypadku 

liceum ogólnokształcącego. 

1.9. Czas trwania etapów kształcenia w Zespole Szkół wynosi: 

• roczne przygotowanie przedszkolne, 

• 8 lat dla szkoły podstawowej; uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy 

programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu na zakończenie klasy ósmej. 

Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia dalszej nauki w szkole 

ponadpodstawowej. 

• 3 lata dla gimnazjum; uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy 

programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto 
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przystąpił do egzaminu na zakończenie gimnazjum. Świadectwo ukończenia 

gimnazjum uprawnia do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

• 4 lata dla liceum ogólnokształcącego; uczeń kończy liceum, jeżeli na zakończenie 

klasy programowo najwyższej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

1.10. Szkole Podstawowej nr 29 przypisany jest odpowiedni obwód szkolny, którego   

  granice określa obowiązująca uchwała Rady Miasta w sprawie obwodów szkolnych.  

  Dla Gimnazjum nr 5 oraz Liceum Sportowego nie określa się obwodu. 

 

1.11. Zespół szkół organizuje i stwarza warunki do nauki pływania, rozszerzonych zajęć   

  piłki siatkowej i ręcznej oraz wyczynowego uprawiania tych dyscyplin sportu  

  na zasadach rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków    

  tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych      oraz   

  szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz. 1129) 

 

1.12. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia    

  sportowego w warunkach oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego. 

 

1.13. Szkolenie sportowe odbywa się również z wykorzystaniem obiektów innych jednostek  

  na podstawie stosownych umów.   

 

1.14. Zespół Szkół używa pieczęci okrągłych, pieczątek podłużnych oraz imiennych   

  niektórych pracowników w oparciu o przepisy prawa w tym zakresie. 

 

1.15. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań. 

1.16. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

 

§ 2  Cele,  zadania szkoły i sposób ich wykonania 

 

  2.1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie „O systemie Oświaty” oraz  

        „Ustawie Prawo oświatowe” wraz z jej zmianami, a w szczególności: 

• zapewnia harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,    

kształcenia umiejętności i wychowania, 

• kształci u ucznia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten 

sposób lepiej przygotować go do pracy w warunkach współczesnego świata, 

• wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża do samodzielności, 

• przygotowuje uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum do trafnego 

wyboru dalszej drogi kształcenia,  

• przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, 

• stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu                  

w społeczności szkolnej, 

• rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu         

i współdziałaniu w grupie rówieśników, dzieci chorych i zdrowych, 
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• w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza 

do:  

- wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia (w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

- uczenia szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia                             

w społeczeństwie, 

- przygotowania do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania ich 

wyborów, 

- kształtowania postaw poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze 

rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości 

ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,  

- kształtowania w uczniach postawy dialogu i umiejętności współdziałania. 

• prowadzi działalność profilaktyczną w oparciu o „Program wychowawczo- 

profilaktyczny szkoły”, 

• organizuje warunki dla prawidłowej realizacji „Konwencji o Prawach Dziecka”  

a w szczególności upowszechnia wiedzę o prawach dziecka i ucznia oraz dba o ich      

przestrzeganie.  

• Wszystkie działania wychowawcze wynikają z obowiązującego w szkole 

„Programu wychowawczo-profilaktycznego” uchwalonego przez radę   

pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców - załącznik nr 1.  

 

  2.2. Jednym z naszych podstawowych zadań edukacyjnych i wychowawczych jest nauka  

          i doskonalenie pływania, gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz uprawianie sportu.  

  

  2.3. Szkoła wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju   

          ucznia, zasad bezpieczeństwa (określonych przepisami BHP) oraz promocji  

           i podstawowej ochrony zdrowia. 

 

  2.4. Zadania zespołów nauczycielskich: 

• nauczyciele dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, 

kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci; umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności                        

i złożoności; wspomagają ich samodzielność uczenia się; inspirują ich  

do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ich ciekawość poznawczą 

oraz motywację do dalszej edukacji, 

• nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkoły tworzą zespół,  

którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania 

dla danego oddziału oraz realizacja zadań wychowawczych według wspólnie 

opracowanego planu. 

 

  2.5. W Zespole Szkół obowiązuje wewnątrzszkolne ocenianie zgodne z przepisami  

           w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  

           przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 
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           Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolne Ocenianie –  

           załącznik nr 2. 

 

2.6 Zespół Szkół prowadzi księgę ewidencji oraz księgę uczniów zgodnie  

2.6 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji. 

 

2.7 2.7. W szkole organizowane są oddziały wg następujących zasad: 

• oddziały środowiskowe, do których przyjmowani są uczniowie mieszkający              

w rejonie szkoły podstawowej  i w miarę wolnych miejsc uczniowie spoza rejonu, 

• oddziały sportowe i klasy mistrzostwa sportowego, do których przyjmowani są 

także uczniowie spoza rejonu szkoły: 

- na poziomie nauczania zintegrowanego (klasy I – III szkoły podstawowej) 

klasy sportowe o specjalności pływanie i mini gry zespołowe, 

- na poziomie klas IV-VIII szkoły podstawowej klasy sportowe o specjalności 

pływanie / triathlon, piłka siatkowa, piłka ręczna, 

- na poziomie gimnazjum klasy sportowe i mistrzostwa sportowego                       

o specjalności pływanie / triathlon, piłka siatkowa i piłka ręczna, 

- na poziomie liceum ogólnokształcącego klasy sportowe i mistrzostwa 

sportowego o specjalności pływanie / triathlon, piłka siatkowa i piłka ręczna. 

• oddziały w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w miarę potrzeb. 

 

  2.8. Szkoła realizuje nauczanie indywidualne zgodnie z orzeczeniem poradni       

            psychologiczno-pedagogicznej. 

 

  2.9.  Rekrutacja do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 odbywa się zgodnie z : 

• Ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 

• Uchwałą Rady Miasta Poznania podejmowaną na każdy kolejny rok szkolny 

określającą szczegółowe kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół prowadzonych 

przez Miasto Poznań, liczbę punktów za każde tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, 

• Uchwałą Rady Miasta Poznania podejmowaną na każdy kolejny rok szkolny 

określającą szczegółowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych 

oraz integracyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań,  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczbę punktów za każde  

z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 2.10.  Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w związku ze zmianą ustroju szkolnego   

wprowadzanego Ustawą Prawo oświatowe nie prowadzi się rekrutacji  

do Gimnazjum nr 5 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Szkoła ulega od tego 

momentu stopniowemu wygaszeniu. 
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 2.11 Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja do Liceum Sportowego odbywać 

się będzie zgodnie z : 

• Ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 

• Zasadami i terminarzem naboru do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych określonych zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

 

 2.12. Przyjmowanie uczniów powracających z zagranicy lub z innego typu szkoły oraz  

          uczniów niebędących obywatelami polskimi – w tym posiadającymi status uchodźcy –     

          regulują zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty   

          oraz niektórych innych ustaw. 

 

 2.13. Przyjmowanie uczniów szkoły podstawowej spoza rejonu szkoły odbywa się  

na podstawie podania/wniosku rodziców i wzajemnego porozumienia rodziców  

i szkoły. 

           Tekst porozumienia: 

 „Oświadczam, że znany jest mi statut szkoły, akceptuję wszystkie jego  

           postanowienia. Deklaruję chęć współpracy na warunkach określonych przez szkołę.” 

           Brak właściwej współpracy stanowi podstawę do rozwiązania powyższego          

           porozumienia i powrotu ucznia do szkoły rejonowej. 

 

2.14.   Status ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą: 

• uczeń realizujący obowiązek szkolny poza terenem szkoły widnieje w księdze     

ewidencyjnej, 

• dyrektor szkoły zawiera kontrakt z rodzicami ucznia zawierający szczegółowe 

zasady realizacji obowiązku szkolnego. Rodzice podejmują współpracę  

na warunkach określonych przez szkołę. Jednocześnie dyrektor zastrzega sobie 

możliwość wprowadzenia zmian w kontrakcie. 

• zadania statutowe szkoły służą opiece, dydaktyce i wychowaniu ucznia,  

• uczeń bierze udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, innych większych 

uroczystościach szkolnych i wyjściach klasowych (termin uzgodniony wcześniej  

z wychowawcą), 

• rodzice ucznia są zobowiązani na bieżąco informować szkołę o wszelkich 

trudnościach i zmianach wynikających z bieżącej sytuacji dziecka, 

• rodzice ucznia po konsultacji z dyrektorem szkoły mają prawo wprowadzić 

zmiany w sposobie realizacji obowiązku szkolnego, 

•  w przypadku niewywiązywania się ucznia lub jego rodziców z warunków 

zawartych w kontrakcie dyrektor szkoły może odstąpić od decyzji realizacji 

obowiązku szkolnego poza terenem szkoły. 

 

  2.15. Zespół Szkół organizuje w miarę możliwości finansowych zajęcia dodatkowe  

dla  uczniów, uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania. 

             Procedura kierowania ucznia na zajęcia wspierające jego rozwój: 

• Szkolna Komisja Wspierania Rozwoju Ucznia w składzie: 

-   Dyrektor szkoły 
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-   wychowawca klasy 

-   nauczyciel przedmiotu 

-   pedagog szkolny 

-   psycholog szkolny 

-   nauczyciel prowadzący zajęcia wspierające, 

na podstawie informacji na temat poziomu edukacyjnego ucznia uzyskanej  

od nauczycieli uczących oraz rodziców ucznia i/lub zaleceń opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej kieruje ucznia w danym roku szkolnym  

na zajęcia: 

   -  dydaktyczno-wyrównawcze 

   -  korekcyjno-kompensacyjne 

   -  logopedyczne. 

• Komisja przekazuje rodzicom pisemną informację o skierowaniu ucznia  

na wskazane zajęcia, zobowiązując jednocześnie rodziców do kontroli 

obecności dziecka na zajęciach oraz kontaktu z nauczycielem prowadzącym 

podczas comiesięcznych konsultacji. 

• Rodzice przekazują wychowawcy klasy zwrotnie oświadczenie potwierdzające 

otrzymanie powyższego skierowania, w którym zobowiązują się do kontroli 

obecności dziecka na zajęciach oraz kontaktu z nauczycielem prowadzącym 

podczas comiesięcznych konsultacji. 

 

2.16. Zespół Szkół organizuje opiekę i pomoc uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych,  

           rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia: 

• zapewnienie ciepłego posiłku, 

• objęcie opieką świetlicy, 

• objęcie szczególną opieką ze strony wychowawcy klasy, pedagoga, 

psychologa, 

•  współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, 

•  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

2.17 Zespół Szkół zatrudnia pedagoga i psychologa, którzy współpracując z dyrekcją              

          szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i uczniami organizują               

          współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi               

           instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.  

 

2.18. W Zespole Szkół funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno- 

          Zawodowego, który w szczególności:                        

− przekazuje rodzicom informacje dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 

ponadpodstawowego i policealnego oraz procesu rekrutacji,   

− przygotowuje ucznia do radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych,    

podejmowania właściwych decyzji, wyborów związanych z dalszym 

kształceniem, 

− prowadzi Szkolny Punkt Informacji Zawodowej, 
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− gromadzi i aktualizuje we współpracy  z instytucjami pozaszkolnymi informacje  

o szkolnictwie ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym i policealnym  

oraz rynku pracy i zawodach,  

− godziny realizacji zajęć z Doradztwa Zawodowego zostały wpisane w ramowy 

plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych. 

Szczegółowe zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji Zawodowej zawarte są 

w planach na dany rok szkolny.  

 

2.19. Zespół Szkół współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,  

          wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz  

          przepisów prawa oświatowego poprzez spotkania z dyrekcją szkoły, wychowawcami  

          klasy, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, radą rodziców. 

 

2.20. Komunikowanie się z rodzicami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych,  

         opiekuńczych oraz we wszelkiego rodzaju innych sprawach i przypadkach dotyczących     

          dziecka w szkole odbywa się poprzez spotkania, korespondencję w dzienniczku ucznia  

          i dzienniku Librus oraz poprzez kontakty telefoniczne, korespondencję mailową oraz     

           tradycyjną. 

 

2.21. Szkoła stwarza warunki do działalności Wolontariatu. 

        Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów,  

w tym szacunek dla drugiego człowieka, kształtuje wrażliwość i empatię na potrzeby 

innych, aktywizuje i integruje społeczność szkolna w podejmowaniu działań na rzecz 

osób potrzebujących. 

        W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu działający na zasadzie dobrowolności. 

        Działania członków klubu organizują i koordynują wyznaczeni nauczyciele-

opiekunowie. 

        Do głównych zadań Wolontariatu należy: 

• współpraca z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej „Hospicjum Palium”,  

• udział w szkoleniach wolontariuszy, 

• współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, PCK, Ogrodem 

Botanicznym, ASP w Poznaniu oraz innymi szkołami, 

• tworzenie wyrobów artystycznych na potrzeby akcji charytatywnych podczas 

zajęć w Szkolnym Klubie Wolontariatu, 

• udział w rożnych akcjach i koncertach charytatywnych mających na celu 

pozyskiwanie funduszy dla osób potrzebujących. 

 

         Zasady działalności określa oddzielny regulamin. 

 

2.22. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych  

oraz mistrzostwa sportowego odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN  

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji  

oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. 2012 poz. 1129). 
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2.23. Zadaniem oddziału sportowego oraz mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom  

         optymalnych warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi   

          zajęciami edukacyjnymi, w szczególności poprzez: 

• opracowanie tygodniowego plany zajęć tak, aby rozkład zajęć edukacyjnych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 

• dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości 

objętych programem nauczania na zajęciach edukacyjnych, 

• umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe  

i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizacji 

indywidualnych programów lub toku nauki. 

2.24. Zespół Szkół funkcjonuje na podstawie obowiązujących programów i wewnętrznych  

            regulaminów, które podlegają ewaluacji i mogą ulegać modyfikacji. 

 

2.25. Zespół Szkół zapewnia opiekę zdrowotno-medyczną nad uczniami oddziałów  

           sportowych obejmującą:  

• nadzór nad stanem zdrowia i rozwojem fizycznym uczniów,  

• możliwość ustalenia przez lekarza wspólnie z prowadzącym zajęcia sportowe 

wymiaru i zakresu zajęć sportowych dla osób, których stan zdrowia nie zezwala  

na uczestniczenie w tych zajęciach w pełnym wymiarze,  

• uczestnictwo w wychowaniu zdrowotnym,  

• orzecznictwo lekarskie,  

• zapobieganie chorobom przeciążeniowym.  

 

2.26. Opieka medyczna nad uczniami oddziałów mistrzostwa sportowego obejmuje ponadto:  

• udział w komisji rekrutacyjnej,  

• orzeczenie o przydatności zdrowotnej do zajęć przewidzianych programem 

nauczania,  

• wykonywanie okresowych badań lekarskich,  

• zapewnienie opieki zdrowotnej w czasie ćwiczeń, zawodów i obozów sportowych,  

• udział w planowaniu zajęć sportowych i w naradach szkoleniowych,  

• zapobieganie negatywnym skutkom obciążeń psychofizycznych związanych  

z uprawianiem sportu,  

• nadzór nad higieną szkolenia sportowego, żywieniem i dożywianiem uczniów.  

 

2.27. Uczniom Zespołu Szkół opiekę medyczną zapewnia właściwa poradnia sportowo - 

lekarska, która sprawuje jednocześnie nadzór specjalistyczny. Świadczenia 

diagnostyczne zapewnia właściwy terenowy zespół opieki zdrowotnej.  

 

2.28. Dokumentacja medyczna jest prowadzona według zasad obowiązujących w opiece  

          zdrowotnej w szkołach publicznych.  
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§ 3 Kompetencje organów zespołu 

 

  3.1. Organy Zespołu Szkół: 

• Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, 

• Rada Pedagogiczna, 

• Rada Rodziców,  

• Samorząd Uczniowski. 

 

  3.2 Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły.  

           Do uprawnień i obowiązków dyrektora należy: 

• kierowanie działalnością dydaktyczną, sportową, opiekuńczą i wychowawczą 

szkoły oraz odpowiedzialność za jej poziom, 

• reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

• sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

• sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne, 

• realizowanie uchwał rady pedagogicznej, 

• zawieszanie uchwał niezgodnych z prawem, 

• dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

• prowadzenie Wydzielonego Rachunku Dochodów, na którym gromadzi się 

środki pozyskiwane we własnym zakresie; mają one wspierać rozwój bazy 

materialnej szkoły oraz sferę dydaktyczną i promocyjną placówki  

i środowiska lokalnego a także podnosić wysoki standard jej funkcjonowania, 

• przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z wykorzystania środków 

budżetowych i pozabudżetowych w danym roku, 

• zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, 

• przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem 

pracy, 

• występowanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków 

zawodowych do Prezydenta Miasta i Kuratora KO w sprawie nagród  

i odznaczeń,   

• współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i władzami 

lokalnymi, 

• dbanie o zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego         

i statutu szkoły, 

• opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, 

• prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

• zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

• ochrona mienia szkoły, 

• powoływanie i odwoływanie, po uzyskaniu pisemnej opinii organu 

prowadzącego, wicedyrektorów zespołu oraz kierownika świetlicy i wskazanie 

zakresu obowiązków, 
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• zapewnienie kolejnym rocznikom uczniów bezpłatnego dostępu  

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

oraz sposobu wyboru podręczników dla uczniów tych klas, 

• realizacja zadań z zakresu żywienia dzieci, 

• odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

• wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniach uczniów i słuchaczy  

          na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania  

         administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, z 2000 roku, poz.1071, ze zmianami), 

• wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania nauczycielom stopni  

           awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych na zasadach określonych  

          prawem; 

3.2.1 Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje także inne zadania zgodnie z zakresem    

          swoich obowiązków oraz przepisami prawa. 

3.2.2. Dyrektor na podstawie przepisów prawnych wyższego rzędu, statutu szkoły    

          oraz uchwał Rady Pedagogicznej wydaje zarządzenia. 

3.2.3. Dyrektor Zespołu Szkół wykonuje swoje zadania samodzielnie lub przy pomocy  

          innych osób stanowiących ścisłe kierownictwo szkoły: 

• wicedyrektor ds. dydaktycznych, 

• wicedyrektor ds. wychowawczych, 

• wicedyrektor ds. organizacji kształcenia sportowego, 

• kierownik świetlicy szkolnej, 

• kierownik administracyjno-gospodarczy, 

• główny księgowy, 

• pełnomocnik ds. zarządzania jakością. 

3.2.4. Jeden z wicedyrektorów zarządzeniem wewnętrznym wyznaczany jest  

na pierwszego zastępcę Dyrektora szkoły, który realizuje wszystkie  

jego zadania, gdy dyrektor nie może sprawować swojej funkcji. 

 

3.3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

• zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

• zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

• opiniowanie; 

- organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych              

i pozalekcyjnych, 

- projektu planu finansowego szkoły, 

- wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

- propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac            

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

• występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej        

w szkole, jeżeli narusza obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. 
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• ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy szkoły 

• podejmowanie uchwał o skreślaniu uczniów z list poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół lub przeniesieniu do innej szkoły. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej – załącznik nr 3 

 

 

3.4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy: 

• przedstawianie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności  

tych, które dotyczą podstawowych praw i obowiązków uczniów, 

• zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

• organizowanie w porozumieniu z dyrekcją życia szkolnego (właściwe proporcje 

między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań), 

• redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, 

• zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, 

• prowadzenie działalności zarobkowej na zasadach zgodnych ze statutem szkoły, 

• dysponowanie w porozumieniu z opiekunami samorządu uczniowskiego 

funduszami będącymi w jego posiadaniu, 

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

 

3.5. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,           

         wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

        3.5.1. Rada Rodziców za zasadę swego uczestnictwa w życiu szkoły przyjmuje: 

• poszanowanie dla kompetencji dyrekcji szkoły i jej prawa do zarządzania szkołą 

wynikającego z przyjętej przez nią odpowiedzialności, 

• poszanowanie dla kompetencji i samorządności innych uczestników tego życia, 

zwłaszcza Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

        3.5.2. Kompetencje rady rodziców: 

• występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkoły, 

• uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły (dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, 

obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,    

a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców), 

• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły, 

• opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
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      3.5.3. Zadania Rady Rodziców: 

• uczestniczenie w realizacji programów wychowawczych, opiekuńczych                              

i organizacyjnych, 

• wspieranie uczniów organizacyjnie i materialnie w realizacji podejmowanych 

przez nich inicjatyw i przedsięwzięć, 

• pomoc w organizacji życia szkoły, 

• wypracowanie formy zdobywania funduszy na wspieranie działalności szkoły, 

• zachęcanie instytucji i zakładów pracy do współpracy ze szkołą, 

• rozwijanie współpracy z osiedlowym samorządem mieszkańców. 

 

3.6. Poszczególne organy szkoły są obowiązane do wzajemnego respektowania           

          przyznanych kompetencji i uprawnień, współpracując ze sobą mają na uwadze interes   

          szkoły i pobierających w niej naukę uczniów. 

 

3.7.  W sprawach (wynikających z regulaminu) spornych między organami szkoły decyzję   

         ostateczną wydaje: 

• wobec regulaminu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – dyrektor zespołu, 

• wobec pozostałych regulaminów – dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, 

• sprawy sporne pomiędzy organami szkoły mogą być rozwiązywane poprzez : 

- mediacje w trakcie spotkania zainteresowanych stron, 

- zgłaszanie na piśmie zastrzeżeń i udzielanie pisemnej odpowiedzi  

przez organ, z którym prowadzi się spór. 

• spory kompetencyjne pomiędzy organami szkoły, o ile dwustronne mediacje  

nie przyniosą porozumienia w postępowaniu wstępnym obligatoryjnym, 

rozstrzygane są w formie decyzji przez: 

 – organ nadzorujący –   między dyrektorem a Radą Pedagogiczną, 

– Radę Pedagogiczną – między dyrektorem a Radą Rodziców lub Samorządem 

Uczniowskim. 

 

 

§ 4  Funkcjonowanie i organizacja pracy w zespole  

 

4.1. Podstawę realizacji celów i zadań Zespołu Szkół stanowią roczne plany pracy,   

        do których należą w szczególności: 

• plan pracy szkoły, 

• plany pracy szkolnych komisji przedmiotowych, 

• plan pracy wychowawczo-profilaktycznej, 

• plan pracy świetlicy szkolnej, 

• plan pracy szkolnego doradcy zawodowego, 

• plany pracy dydaktycznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla każdego 

oddziału  

• plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego. 
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4.2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym           

        określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora zespołu  

        z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza  

        organ prowadzący szkołę w terminie określonym przepisami. 

 

4.3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników        

        szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych           

        finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę  

        zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

4.4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony  

przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

4.5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczbę uczniów w oddziale           

        na dany rok szkolny określa dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym   

        zespół. W oddziałach sportowych liczba uczniów wynosi od 15 do 20. 

      

4.6. Przyjmowanie do oddziałów Zespołu Szkół odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji  

        określonymi rozdziałem 6 Ustawy Prawo oświatowe oraz harmonogramem   

        opublikowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.            

4.7. Liczebność uczniów w oddziale uwarunkowana jest jego typem. 

4.8. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania  

         przedszkolnego. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

 

4.9.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania         

         wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, na zajęciach 

         z języków obcych oraz informatyki. Dopuszcza się tworzenie grup  

        międzyoddziałowych. 

 

4.10. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej   

         30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki/zajęć komputerowych  

          w oddziałach powyżej 24 uczniów.  

 

4.11. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału  

na  grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący zespół. 

 

4.12. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach liczących nie mniej             

         niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. Na etapie gimnazjum i liceum   

         ogólnokształcącego odbywają się one oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza  

         się tworzenie grup międzyoddziałowych.  

 

4.13  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone są w oddziałach  

          liczących nie więcej niż 25 uczniów 
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4.14  W przypadku przyjęcia z urzędu po rozpoczęciu rocznych zajęć dydaktycznych  

          do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie  

          szkoły i zwiększenia liczebności oddziału dyrektor szkoły dzieli dany oddział  

          lub zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia  

          dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

 

 

4.15. Uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom udzielane jest wsparcie psychologiczno -          

          pedagogiczne w następującym zakresie: 

• opracowanie planu terapeutyczno-rozwojowego zgodnego z możliwościami                      

i potrzebami dziecka, 

• zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i w klasie, 

• organizacja stanowiska pracy, 

• indywidualne wspomaganie, motywowanie, wdrażanie do samodzielności                   

i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu, 

• zajęcia rewalidacyjne usprawniające zaburzone funkcje, zajęcia rehabilitacyjne 

przy uszkodzeniu narządu ruchu, 

• stała, systematyczna współpraca rodziców dziecka ze szkołą polegająca  

na dostarczaniu wiedzy pedagogicznej niezbędnej  

- w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- w umiejętnym udzielaniu pomocy dziecku w domu, w usprawnianiu 

zaburzonych funkcji, 

• maksymalne wykorzystanie i ukierunkowanie potencjału intelektualnego, 

• uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, 

• stworzenie warunków i możliwości zintegrowania się rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, celem wymiany doświadczeń w pracy z dzieckiem                              

i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych  

z niepełnosprawnością. 

4.16.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

4.17. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,  

          aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

4.18.  Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku      

          uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

4.19. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz radą rodziców  

i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów  

oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły wyznacza  

na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych 

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.  
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4.20. Zajęcia w zakresie rozszerzone w liceum ogólnokształcącym mają charakter  

         obowiązkowy przewidziany ramowym planem nauczania dla etapu edukacyjnego.  

         W szkole podstawowej i gimnazjum stanowią innowację pedagogiczną zatwierdzaną      

         przez  Kuratora Oświaty i organ prowadzący szkołę. 

 

4.21. W oddziałach kończących naukę w miarę możliwości mogą być organizowane zajęcia  

          przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. 

 

4.22. W szkole za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne,  

         w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: języku polskim oraz języku  

         obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. 

 

4.23. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się             

          prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie do 60 minut, zachowując ogólny             

          tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

4.24. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala  

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć  

dla oddziału. 

 

4.25. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

• organizację dyżurów nauczycielskich w czasie przerw w budynku szkolnym  

i na boisku, 

• system komunikacyjny (zasady poruszania się uczniów w szkole), 

• objęcie budynku i terenu przyszkolnego nadzorem kamer, 

• stały dyżur pracownika obsługi przy wejściu szkolnym (należy podać cel wizyty            

w szkole), 

• działania wychowawczo-pedagogiczne w zakresie profilaktyki (zgodnie z planem 

wychowawczym szkoły), 

• ustalone procedury postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie opuścił miejsce, 

gdzie odbywają się zajęcia organizowane przez szkołę. 

 

  4.26. Osoba niebędąca uczniem lub pracownikiem szkoły jest zobowiązana: 

• przy wejściu do szkoły każdorazowo zgłosić się do pracownika portierni, podając 

swoją tożsamość i informując o celu wizyty, a następnie oczekiwać do momentu 

wskazania właściwego miejsca, w którym załatwi sprawę urzędową, 

• podczas trwania zajęć lekcyjnych, aby nie dezorganizować pracy szkoły, przebywać 

wyłącznie w części administracyjnej do momentu załatwienia sprawy urzędowej 

(sekretariat szkoły), 

• po załatwieniu sprawy przez pracownika szkoły opuścić teren szkoły, 

• podczas pobytu na terenie szkoły podporządkować się poleceniom uprawnionych 

pracowników. 
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4.27. W szkole istnieje biblioteka szkolna. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią             

           szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu               

           warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród             

            rodziców.  

 

4.28. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

• udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

• tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną (księgozbiór podręczny, 

Internet oraz programy komputerowe), 

• rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie             

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

• organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                              

i społeczną (wystawki, konkursy, propagowanie imprez kulturalnych, rocznic, 

wydarzeń historycznych, świąt narodowych), 

• realizowanie zadań we współpracy z uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami 

według następujących zasad : 

   -  codzienna współpraca z uczniem przy realizacji różnych zadań związanych  

        z procesem dydaktycznym i samokształceniem, 

- stała współpraca z Radą Rodziców w zakresie polityki gromadzenia zbiorów 

oraz zakupu nagród książkowych, 

- konsultacje z uczniami dotyczące preferencji czytelniczych i zakupu książek 

do biblioteki, 

- współpraca z nauczycielami przy realizacji programów nauczania, projektów 

oraz organizacji uroczystości szkolnych, 

- działania mające na celu pozyskiwanie darów od rodziców, nauczycieli oraz 

innych bibliotek, 

- wymianę międzybiblioteczną (biblioteki szkolne, publiczne), 

- udział w organizowaniu wraz z innymi bibliotekami konkursów, wystaw              

i innych   form działania mających na celu propagowanie czytelnictwa. 

-  

  4.29. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, administracja szkolna.  

 

  4.30. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia: 

• gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

• korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie poza biblioteką  

oraz korzystanie z Centrum Edukacji Medialnej. 

   Regulamin biblioteki szkolnej - załącznik nr 5. 

 

4.31. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich             

         rodziców (opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły szkoła organizuje             

          świetlicę: 

• zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, 

• liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 dzieci. 

Szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania świetlicy określa załącznik nr 4. 
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4.32. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów    

          szkoła organizuje stołówkę. 

 

4.33. Szkoła nie prowadzi internatu dla uczniów oddziałów ogólnodostępnych uczących się  

         poza miejscem zamieszkania. Rodzice uczniów klas sportowych i mistrzostwa  

         sportowego w takiej sytuacji są wspierani przez szkołę w poszukiwaniu zakwaterowania  

         w sieci poznańskich burs i internatów.    

 

4.34.  Uczniowie, którzy ukończyli 15 lat i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym  

          trybie, (zgodnie z § 8 zał. nr 3 do Rozp. MEN z dnia 21.05.2001 r.) za zgodą              

          rodziców, uchwałą RP mogą być przyjęci do oddziału przysposabiającego do pracy. 

 

4.35. Zespół Szkół organizuje wymiany uczniowskie ze szkołami spoza granic kraju. Celem  

         działania jest kształcenia znajomości języków obcych oraz poznawanie obcych kultur.  

 

4.36. Zespół Szkół może organizować kształcenie uczniów według indywidualnego programu  

         lub toku nauczania, na zasadach określonych prawem oświatowym. 

4.37. Dyrekcja szkoły może wyrazić zgodę na odbycie praktyk (okresowych lub ciągłych)   

studentom kierunków pedagogicznych. 

 

4.38. Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych oraz mistrzostwa sportowego prowadzone  

         jest w ramach zajęć sportowych według programów szkoleniowych szkolenia   

         sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów.  

 

4.39. Oddziały sportowe oraz mistrzostwa sportowego realizują program szkolenia   

          sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę   

          programową kształcenia ogólnego.  

 

4.40. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy   

          szkoleniowe. 

 

4.41. Realizacja programu szkolenia sportowego odbywa się we współpracy z polskimi   

          związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami działającymi   

          statutowo w zakresie kultury fizycznej oraz uczelniami wychowania fizycznego. 

 

4.42   W Zespole Szkół realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 

• ukierunkowany – w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum, mający  

na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących ucznia szkolenia  

w określonym sporcie, 

• specjalistyczny – realizowany w liceum ogólnokształcącym. 

 

4.43 W zakresie pływania ukierunkowany etap szkolenia sportowego realizowany jest  

od klasy I szkoły podstawowej, natomiast specjalistyczny – od klasy VII szkoły 

podstawowej oraz w gimnazjum.  
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4.44. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi: 

• co najmniej 10 godzin w oddziałach sportowych, 

• co najmniej 16 godzin w oddziałach mistrzostwa sportowego. 

         W powyższych ramach realizowane zawarte są obowiązkowe zajęcia wychowania   

         fizycznego przewidziane dla danego typu szkoły. 

 

4.45. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii  

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza przenosi się  

od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach  

 ogólnych. 

 

4.46 W oparciu o przyjęty system szkolenia sportowego wprowadza się rekwalifikację 

uczniów pod względem predyspozycji sportowych po ukończeniu klas 3 i 6 szkoły  

podstawowej. Próba sprawności fizycznej stanowi również kluczowy element naboru  

do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Kryteria testów sprawdzających 

predyspozycje opracowane są w porozumieniu z odpowiednimi związkami 

sportowymi. 

 

§ 5  Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

 

5.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, psychologa a także pracowników    

        ekonomicznych i pracowników obsługi. Można też zatrudnić logopedę oraz specjalistów   

         prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

   

5.2. W szkole tworzy się stanowiska kierownicze: 

• wicedyrektora w związku z funkcjonowaniem w szkole powyżej 12 oddziałów, 

• wicedyrektora do spraw sportowych za zgodą organu prowadzącego, 

• inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego. 

 

5.3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. 

określają odrębne przepisy. 

 

5.4. Do zadań pedagoga szkolnego należy : 

• działalność ogólnowychowawcza, 

• profilaktyka wychowawcza, 

• praca korekcyjno-wyrównawcza, 

• indywidualna opieka pedagogiczna, 

• preorientacja zawodowa, 

• organizowanie pomocy materialnej, 

• działania na rzecz środowiska. 

Szczegółowe zadania pedagoga określa załącznik nr 6.  

    

5.5. Do zadań psychologa szkolnego należy : 

• diagnostyka psychologiczna, 
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• terapia, 

• profilaktyka, 

• poradnictwo. 

Szczegółowe zadania psychologa określa załącznik nr 7. 

  

5.6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest           

         odpowiedzialny za jakość pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.            

         Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.   

        

5.7. Do zadań nauczyciela należy: 

• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

• organizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, 

• dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt w szkole,  

• wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

• bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów,  

• udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu                        

o rozpoznanie potrzeb ucznia, 

• doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, 

• współdziałanie na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu 

wiedzy, umiejętności i postaw poprzez kształcenie zintegrowane, zajęcia edukacyjne, 

bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne. 

 

5.8. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne   

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany  

przez dyrektora szkoły.  

 

5.9.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  

        w szczególności ustalenia dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu  

        kształcenia ogólnego. 

 

5.10. W Zespole Szkół dla zapewnienia wspólnej działalności, korelacji w realizacji  

          tożsamych lub pokrewnych przedmiotów działają komisje przedmiotowe zrzeszające  

          nauczycieli tych przedmiotów. Pracami komisji przedmiotowych kierują wybrani  

          przewodniczący. 

 

5.11. Komisje przedmiotowe wykonują swoje zadania zgodnie ze stworzonymi przez siebie  

       rocznymi planami pracy oraz potrzebami doraźnymi wynikającymi z analiz i wniosków  

       z pracy dydaktycznej. 
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5.12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

           a w  szczególności : 

• tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,  

• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

• podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

• planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego, 

• współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie                           

i koordynowanie ich działań wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka, 

• współpraca z rodzicami (opiekunami) uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci oraz otrzymania od nich pomocy w swoich 

działaniach; a także włączanie ich w sprawy klasy i szkoły, 

• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

• wychowawca klasy jest koordynatorem zespołu wychowawczego powołanego  

na jego wniosek przez dyrektora szkoły w ramach organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

• wychowawca klasy odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji  

przez uczniów gimnazjum projektów edukacyjnych przewidzianych podstawą 

programową. 

    

5.13. Nauczyciel ma prawo do: 

• formułowania autorskich programów nauczania i wychowania przy akceptacji 

dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i kuratorium oświaty, 

• decydowania o doborze programów, środków i metod nauczania, 

• oceniania uczniów zgodnie z ich postępami, 

• występowania do wybranych przez siebie związków zawodowych o pomoc               

w rozstrzyganiu swoich problemów oraz ochronę prawną  

 

 

 

§ 6  Prawa i obowiązki ucznia  

 

  6.1. Uczeń ma prawo do: 

• przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 

• przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,  

• poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,  

• jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak naruszać 

niczyjej godności osobistej, 
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• inicjatywy społecznej i obywatelskiej: może należeć do wybranej przez siebie 

organizacji działającej poza szkołą – za wiedzą i zgodą rodziców,  

• uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana 

pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną      

w szkole, 

• reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

• odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii  

nie zadaje się prac domowych,  

• jawnej, prowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; 

zachowanie w szkole ocenia się odrębnie, 

• powiadomienia  z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,  

• dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy uczeń nie radzi sobie                       

z opanowaniem materiału, 

• znajomości swoich praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka i Statutu 

Szkoły oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia. 

 

 6.2.  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

            Uczeń, który uzna, że jego prawa zostały naruszone, ma prawo, w porozumieniu              

z rodzicami, złożyć zażalenie w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego do wychowawcy lub dyrektora szkoły  

i w terminie do dwóch tygodni otrzymać wyjaśnienie. 

 

 6.3. Uczeń ma obowiązek: 

• godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej, 

• wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę; rzetelnej pracy  

nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania  

się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach 

pozaszkolnych i wyrównawczych, 

• postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję 

szkoły, współtworzenia jej autorytetu, 

• okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

podporządkowania się zaleceniom, zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego; 

spory rozstrzyga wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora 

szkoły, 

• przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:  

- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,  

- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

- poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,  

- naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, 

• noszenia stroju galowego w narodowe i szkolne święta lub w inne dni wyznaczone 

przez dyrektora szkoły a w czasie zawodów sportowych stroju sportowego, 

• unikania makijażu (dotyczy to także paznokci, biżuterii i kolczykowania ciała). 
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6.4. Zabrania się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

na terenie szkoły oraz podczas zajęć odbywających się poza szkołą  

(np. wycieczek, zawodów sportowych, wyjść do kina, teatru, muzeum) bez względu   

na wykorzystywaną funkcję urządzenia. W przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się  

tym wymogom, nauczyciel może zabrać telefon w depozyt  

i przekazać go rodzicom po  ich osobistym zgłoszeniu się.  

 

6.5. Uczeń nie może na terenie szkoły bez zgody dyrektora lub nauczyciela dokonywać  

        nagrywania dźwięku, filmowania i fotografowania. Dotyczy to całego terenu szkoły. 

 

6.6. Ocenianie postępów w nauce i rozwoju. 

         Ocenianie jest najsilniejszym bodźcem do uczenia się. Ma na celu: 

• poinformowanie ucznia o postępie i poziomie osiągnięć edukacyjnych, 

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

• dostarczenie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

     wychowawczej. 

    W szkole obowiązują następujące systemy oceniania:  

• na I etapie edukacyjnym ocena opisowa, 

• na II i III etapie edukacyjnym ocena cyfrowa; dopuszcza się ocenę punktową. 

          Szczegółowe ustalenia określa Wewnątrzszkolne Ocenianie, które zawiera kryteria  

i zasady oceniania oraz procedury odwoławcze. 

   

6.7. Nagrody  

• uczniowie nagradzani są przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy 

uzgodniony z klasową radą rodziców za: 

- rzetelną naukę i pracę społeczną, 

- wzorową postawę, 

- wybitne osiągnięcia,  

- dzielność i odwagę. 

• rodzaje nagród:  

- pochwała wychowawcy klasy, 

- pochwała dyrektora szkoły, 

- list pochwalny, 

- dyplom, 

- nagroda rzeczowa. 

• przyznawanie wyróżnień i tytułów honorowych określają odrębne regulaminy.  

     

6.8. Kary : 

• uczniowie karani są za nieprzestrzeganie statutu szkoły,  

• przed wymierzeniem kary wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców           

o wykroczeniu dziecka; wysłuchać wyjaśnień ucznia i rodziców,  
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• rodzaje kar: 

- upomnienie lub nagana nauczyciela albo wychowawcy, 

- upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 

- zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych przez dyrektora 

szkoły, 

- zawieszenie przez dyrektora szkoły prawa do korzystania z niektórych form 

opieki socjalnej, np. stypendium przyznanego przez radę rodziców, 

- przeniesienie przez dyrektora szkoły do równoległej klasy w swojej szkole, 

- za rażące wykroczenie przeciwko statutowi szkoły (czyny karane prawem,  

np. ciężkie pobicia, kradzież, rozbój) dyrektor może wystąpić do kuratora 

oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

• szkoła jest zobowiązana do powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)           

o zastosowanej karze, 

• uczeń, rodzice, samorząd szkolny, wychowawca klasy, psycholog mogą się 

odwołać od nałożonej na ucznia kary lub nagany (z wyjątkiem upomnienia  

lub nagany nauczyciela albo wychowawcy oraz upomnienia lub nagany dyrektora 

szkoły), składając w ciągu 7 dni pismo skierowane do rady pedagogicznej na ręce 

dyrektora szkoły. Rada pedagogiczna ponownie rozpatruje zasadność kary  

lub nagany. Dyrektor szkoły w jej imieniu w ciągu 7 dni zawiadamia pisemnie                 

o decyzji osobę odwołującą się. 

 

§7  Postanowienia końcowe 

 

  7.1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  7.2. Zespół Szkół posiada własne sztandary: Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana    

         Kochanowskiego i Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

          im. Kazimierza Nowaka oraz ceremoniał szkolny – załącznik nr 8. 

  7.3. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  7.4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają            

          odrębne przepisy. 

 

 

§8  Postanowienia przejściowe 

 

8.1. Gimnazjum nr 5 z początkiem roku szkolnego 2017/2018 ulega stopniowemu   

        wygaszeniu. Nie będzie prowadzony w tym roku nabór do klas pierwszych.  

8.2. Z dniem 1 września 2017 roku Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 zostaje   

         przekształcona z sześcioletniej w ośmioletnią. Uczniowie klas szóstych w roku   

         szkolnym 2016/2017 w kolejnym roku zostają promowani do klasy siódmej. 

8.3. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzony pierwszy nabór do klasy   

         pierwszej ośmioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29. 

8.4. W roku szkolnym 2018/2019 szkołę ukończy ostatni rocznik Gimnazjum nr 5  

oraz pierwsi absolwenci ośmioletniej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29. 

8.4. Z dniem 1 września 2019 r. rozpocznie działalność Liceum Sportowe. 
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Załączniki do Statutu  

Zespołu Szkół                                                   

z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 –  Program wychowawczo-profilaktyczny 

2. Załącznik nr 2 –  Wewnątrzszkolne Ocenianie 

3. Załącznik nr 3 –  Regulamin Rady Pedagogicznej 

4. Załącznik nr 4 –  Regulamin świetlicy 

5. Załącznik nr 5  -  Regulamin biblioteki 

6. Załącznik nr 6 –  Zadania pedagoga szkolnego 

7. Załącznik nr 7 –  Zadania psychologa szkolnego 

8. Załącznik nr 8 –  Ceremoniał szkolny 

9. Załącznik nr 9 –  Zasady działania Wolontariatu 

   10. Załącznik nr 10 – Zasady funkcjonowania monitoringu  

   11. Załącznik nr 11 – Procedura zwolnień uczniów z zajęć  

         wychowania fizycznego oraz udziału w zawodach  

         sportowych 

                                          


