ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały nr 17 a/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Cieszynie
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół w Cieszynie

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
W CIESZYNIE

Uchwała nr 17 a/2019/2020
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Cieszynie
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Szkół w Cieszynie
Na podstawie:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818
i 2197),
 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,


Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Cieszynie stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc Statut Zespołu Szkół w Cieszynie nadany uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu
13 września 2020 r.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Zespół Szkół w Cieszynie, zwany dalej „zespołem”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla
dzieci i młodzieży oraz publicznym przedszkolem, działającą na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) niniejszego statutu.
2.

Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Kościelnej 17

3.

Organem prowadzącym jest Gmina Sośnie. Siedziba organu prowadzącego to budynek
przy ul. Wielkopolskiej 47 w Sośniach.

4.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

5.

Nazwa zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.

6.

Organ prowadzący może nadać imię Zespołowi na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.

7.

Zespół Szkół używa pieczątki podłużnej o następującej treści:
Zespół Szkół w Cieszynie
Szkoła Podstawowa
im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie
ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie
tel./fax (62) 739 32 03
NIP 622-23-91-010
§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Cieszynie;
2) dyrektorze zespołu – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół
w Cieszynie;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sośnie;
4) organie

sprawującym

nadzór

pedagogiczny

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
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–

należy

przez

to

rozumieć

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego zespołu;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
7) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii i Lecha Kaczyńskich
w Zespole Szkół w Cieszynie;
8) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów zespołu, o której mowa w § 1 ust. 1;
9) przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół
w Cieszynie;
10) dzieciach

– należy przez to rozumieć wychowanków Publicznego Przedszkola

w Zespole Szkół w Cieszynie.
11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty;
12) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe;
13) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć
program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym,
który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

DZIAŁ II
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 3.
Organami zespołu są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.
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Rozdział 1.
Dyrektor szkoły
§ 4.
1. Dyrektor zespołu kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań dyrektora zespołu należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) sprawowanie

opieki

nad

uczniami/dziećmi

oraz

stwarzanie

warunków

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
3) organizowanie
zasadach

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na

określonych w odrębnych przepisach;

4) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu oraz
ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi zespołu;
8) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;
9) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych
nagród;
10) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym zespołu;
11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
12) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
13) przewodniczenie radzie pedagogicznej;
14) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
15) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej;
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16) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie
członków rady;
17) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
18) opracowanie arkusza organizacyjnego zespołu, uwzględniającego ramowe plany
nauczania, zatwierdzenie przez organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
20) powoływanie zespołów nauczycielskich i innych zespołów do realizacji bieżących
zadań,
21) współpraca z pielęgniarką medycyny szkolnej sprawującą profilaktyczną opiekę
zdrowotną na dziećmi, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL
ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
3. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole
nauczycieli i innych pracowników.
4.

Dyrektor

zespołu

ponosi

odpowiedzialność

za

właściwe

i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

prowadzenie
wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5.

Dyrektor zespołu ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zespołu zawiadamia
kuratora oświaty i organ prowadzący.

6. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z organami, o których
mowa w § 3. pkt 2, 3, 4.
Rozdział 2.
Rada pedagogiczna
§ 5.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu zespołu oraz innych
regulaminów wewnątrzszkolnych.
2.

Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
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3.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w zespole.

4.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej zespołu.

5.

Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa, a członkowie
rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.

6.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w zespole po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad zespołem przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu
doskonalenia pracy zespołu.
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków
przedszkola;
8) przygotowanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z przepisami prawa i statutem zespołu.
7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu, szkoły podstawowej
i publicznego przedszkola albo jego zmian.
8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora zespołu.
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego zespołu;
3) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
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4) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) dopuszczenie do użytku w zespole zaproponowanego przez nauczyciela programu
wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
10. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na
posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
11. Uchwały rady pedagogicznej

są podejmowane

zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
13. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych
oraz w miarę potrzeb.
14. Zebrania mogą

być

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora zespołu, organu prowadzącego albo co najmniej
1/3 członków rady pedagogicznej.
15. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
16. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.
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Rozdział 3.
Rada rodziców
§ 6.
1. W zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego
oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora zespołu i innych organów zespołu
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.
6. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu;
4) przedstawianie opinii dotyczącą dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie
dorobku zawodowego nauczyciela;
5) delegowanie spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora przedszkola.
7. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
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8. Fundusze, o których mowa w ust. 7 są przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające
pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rozdział 4.
Zasady współdziałania organów zespołu
oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
§ 7.
1. Współdziałanie organów zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy zespołu.
2. Organy zespołu planują swoją działalność na rok szkolny.
3. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do
wiadomości pozostałym organom.
4. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej
sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi zespołu poprzez swoją
reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej
w formie ustnej na jej zebraniu.
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wniosków obowiązującą w zespole.
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor zespołu, który
zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
8. Wszelkie spory pomiędzy organami zespołu rozstrzygane są wewnątrz zespołu,
z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 8 niniejszego statutu.
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§ 8.
1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskimi radą
rodziców przewiduje się następujący sposób postępowania:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji
należy do dyrektora zespołu;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor zespołu jest zobowiązany zapoznać się ze
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów
– strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor zespołu informuje na
piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa
w pkt. 3.
2. W przypadku sporu między organami zespołu, w którym stroną jest dyrektor
zespołu, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego
wchodzi po jednym przedstawicielu organów zespołu, a dyrektor zespołu wyznacza
swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze
głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.

Rozdział 5
Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w czasie zajęć organizowanych przez zespół
§ 9.
1. Zespół podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
2. W zespole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą
przeprowadza się próbną ewakuację dzieci, uczniów i pracowników.
3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać dzieci i uczniów z zasadami
ewakuacyjnymi obowiązującymi w zespole.
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4. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2,
dyrektor zespołu powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa
i ewakuacji.
5. Zespół w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny
obowiązujących w placówkach oświatowych.
6. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca
prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce
zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora zespołu oraz odpowiednie służby.
8. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie
usunięte.
9. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte
przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
10. Na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach,
w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel:
a) kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć,
b) dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje
wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów,
c) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
11. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje dzieci i uczniów
z obowiązującym regulaminem korzystania z boiska sportowego, sprzętu sportowego
i terenu rekreacyjnego.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania
się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
13. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać
pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
14. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji
nauczyciela organizującego zawody.
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Rozdział 6.
Współpraca zespołu z rodzicami
§ 10.
1. Zespół współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego
harmonogramu;
2) prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie, których rodzice mogą uzyskać
informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób
dalszej

pracy

z

dzieckiem,

uzyskać

formy

wsparcia

pedagogicznego

i psychologicznego;
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. pasowanie na ucznia,
wieczornica bożonarodzeniowa, dzień rodziny;
4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i zespołu;
6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia,
wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy,
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie
zespołu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w zespole;
5) wysokiej jakości usług edukacyjnych;
6) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności
finansowych

uniemożliwiających

prawidłowe

funkcjonowanie

ich

dziecka

w zespole;
7) zapoznania się z obowiązującymi w zespole dokumentami w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich
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dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem i innymi dokumentami
mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w zespole;
8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie zespołu;
9) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych
takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
3. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia
wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
5) osobiście włączać się w życie zespołu ich dziecka i stanowić istotną część
społeczności lokalnej;
6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, zespołowi tak, aby wzmocnić wysiłki
skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne lub przedszkolne;
8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora zespołu z wnioskiem o:
1) odroczenie obowiązku szkolnego;
2) przyspieszenie obowiązku szkolnego;
3) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
4) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
5) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
5. Zebrania oddziałów są protokołowane.
6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz
roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej
inicjatywy lub na wniosek dyrektora zespołu, rady pedagogicznej oraz rady
oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek
poinformowania dyrektora zespołu .
8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon,
pocztę e-mailową lub dziennik elektroniczny.
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§ 11.
Z

tytułu

udostępniania

rodzicom

gromadzonych

przez

zespół

informacji

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być
pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji.
§ 12.
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w zespole odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
dyrektorowi zespołu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 7.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci/ uczniów, rodziców i nauczycieli
§ 13.
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) wyprawka szkolna;
3) zasiłek losowy.
§ 14.
1.

Rada

gminy

uchwala

regulamin

udzielania

pomocy

materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który
dostępny jest w sekretariacie zespołu.
2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy
Sośnie.
3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się
decyzje administracyjne.
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4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców;
2) wniosek dyrektora zespołu.
§ 15.
1. W zespole każde dziecko, każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia

oraz

rozpoznawaniu

indywidualnych

możliwości

psychofizycznych

dziecka/ucznia.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole uczniom, udzielają uczniom
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, zwani dalej „specjalistami”.
4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w zespole rodzicom dzieci/uczniów
i

nauczycielom

polega

na

wspieraniu

rodziców

i

nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności

wychowawczych

w

celu

zwiększenia

efektywności

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor zespołu.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
z

rodzicami

dzieci/uczniów,

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi

i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami
zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.
8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot
funkcjonujący w zespole.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dziećmi/uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania
i

uzdolnienia,

zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęć

korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania ucznia/dziecka w zespole.
10. W zespole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom
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uczniów/dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 16.
1. Do zespołu, na wniosek rodziców, przyjmuje się dzieci/uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dziecku/uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości

Dostosowanie

psychofizycznych.

następuje

na

podstawie

opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
o którym mowa w § 2. pkt 13.
§ 17.
1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do zespołu obejmuje się go indywidualnym nauczaniem.
2. Objęcie

ucznia

indywidualnym

nauczaniem

wymaga

zgody

organu

prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora zespołu wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia
dziecka/ucznia indywidualnym nauczaniem.
4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie
zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Zajęcia

indywidualnego

nauczania

są

prowadzone

przez

nauczyciela

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem/uczniem.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb
rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych

ucznia/dziecka.
8. Dyrektor

zespołu,

na

wniosek

nauczyciela

prowadzącego

zajęcia

indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji
niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym,
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia/dziecka oraz warunków,
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w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera
uzasadnienie.
10. Uczniowi/dziecku objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor zespołu
umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologicznopedagogicznego.

§ 18.
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i

publicznej

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

w

tym

poradni

specjalistycznej, dyrektor zespołu może zezwolić uczniowi na indywidualny
program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna.
2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego,
kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych
w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego
do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego
niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku
lub

wszystkich

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

przewidzianych

w szkolnym planie nauczenia.
5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego
roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być
klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
6. Z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić rodzice lub
nauczyciel.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora zespołu za
pośrednictwem

wychowawcy

oddziału,

który

przygotowuje

opinię

o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego
osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią
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poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację
w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż
dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad zespołem.
9. Nauczyciel - opiekun opracowuje dla ucznia/dziecka indywidualny program
nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma
realizować pod jego kierunkiem.
10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane
zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub
innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo
realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub
tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy
lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne
z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na
podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 19.
Zespół, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku
trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
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DZIAŁ III
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 20.
Nauczyciel

1.

w

swoich

działaniach

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów/dziecka, troską o ich
zdrowie z poszanowaniem godności osobistej ucznia/dziecka.
2.

Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.

3.

Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim
dyrektor zespołu.

4.

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

Rozdział 1.
Prawa i obowiązki nauczycieli
§ 21.
1. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
1)

poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;

2)

swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za
najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

3)

wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktycznowychowawczego programu nauczania;

4)

wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5)

korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

6)

pomocy ze strony dyrektora zespołu w sprawach związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.

Do zadań nauczyciela w szczególności należy:
1) zapewnienie uczniowi/dziecku warunków do jego rozwoju;
2) angażowanie się do tworzenia i modyfikowania planu pracy zespołu;
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3) zapewnienie

wysokiego

poziomu

pracy

dydaktycznej,

wychowawczej

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;
4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
5) kształtowanie u uczniów/dzieci oraz u siebie umiejętności posługiwania się
technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie
prowadzonych;
6) pomoc uczniom/dzieciom w planowaniu własnego rozwoju;
7) umożliwienie uczniom/dzieciom osiągania postępów i sukcesów;
8) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom/dzieciom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
9) rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów/dzieci;
10) stosowanie metod pracy z uczniami/dziećmi, które są odpowiednio dobrane,
zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
11) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie
do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów/dzieci;
12) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad
przeprowadzania sprawdzianów;
13) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
14) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich
temat;
15) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
16) realizowanie

programu

wychowawczo-profilaktycznego

funkcjonującego

w szkole;
17) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych
uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, pedagogowi szkolnemu;
18) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
19) chronienie danych osobowych swoich uczniów/dzieci;
20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
i zaleceniami dyrektora zespołu.
3. Nauczyciel jest obowiązany:
1) sprawować opiekę nad uczniami w szkole/dziećmi w przedszkolu podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
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2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez zespół, o których mowa w § 9. i § 21.;
3) brać udział w zebraniach rady pedagogicznej;
4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając
uczniom/dzieciom bezpieczeństwo;
6) indywidualizować pracę z uczniem/dzieckiem na zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia/dziecka poprzez dostosowanie metod i form pracy;
7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zespole;
8) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie
poleceń i wskazówek dyrektora;
9) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się
wymaganym egzaminom sprawdzającym;
10) przestrzegać w zespole zasad współżycia społecznego;
11) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem;
12) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
13) niezwłocznie zawiadomić dyrektora zespołu o zauważonym w zespole wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników,
a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im
niebezpieczeństwie;
14) współdziałać

z

dyrektorem

zespołu

oraz

upoważnionymi

osobami

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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§ 22.
Do zadań asystenta nauczyciela należy:
1) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze;
2) wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne
lub świetlicowe;
3) pomaganie w zapewnieniu uczniom/dzieciom bezpiecznych warunków nauki;
4) przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub
świetlicowych;
5) opiekowanie się uczniami/dziećmi w trakcie ich wyjścia z klasy/sali np. do toalety itp.;
6) sprawowanie opieki nad uczniami/dziećmi w trakcie organizowanych przez
nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
7) wspieranie uczniów/dzieci w czynnościach samoobsługowych.

Rozdział 2.
Wychowawca oddziału
§ 23.
1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym zespołu, wychowawca oddziału
pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
2. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
3. Funkcję wychowawcy oddziału dyrektor zespołu powierza nauczycielowi, który, jeśli
nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.
4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu. Jest
animatorem życia zbiorowego dzieci/uczniów, ich powiernikiem i mediatorem
w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
do wieku dzieci/uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych zespołu.

23

§ 24.
1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów/dzieci, ich rozwój
intelektualny i emocjonalny;
2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów/dzieci do
pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
3) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia/dziecka w celu
ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
4) informowanie rodziców o zagrożeniach,

trudnościach

edukacyjnych

czy

wychowawczych;
5) poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz
konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
6) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora
zespołu;
7) opracowywanie i realizacja planu pracy wychowawcy swojego oddziału;
8) analizowanie

i

ocenianie

efektów

pracy

wychowawczej,

profilaktycznej

i opiekuńczej;
9) dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań
wychowawczych swojego oddziału.
2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem
zespołu, pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów uczących w danym
oddziale i rodzicami uczniów/dzieci.
§ 25.
Wychowawca oddziału ma prawo:
1)

otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe
strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;

2)

kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości
rocznicowe, świąteczne, itp.);

3)

rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia/dziecka i występować
o odpowiednią pomoc;
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4)

decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów/dzieci oddziału.
§ 26.

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe
wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen,
świadectw szkolnych itp.;
2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji, w tym jej
aktualizowanie;
3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
4) informowanie rodziców ucznia/dziecka, o postępach i osiągnięciach wychowanków
oraz o ewentualnych zagrożeniach;
5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy,
przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
6) wykonywanie

innych

prac

zleconych

przez

dyrektora,

dotyczących

jego

wychowanków;
7) stworzenie

odpowiednich

warunków

zapewniających

bezpieczeństwo

uczniom/dzieciom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach
organizowanych poza zespołem; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich
uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.
Rozdział 3.
Nauczyciele specjaliści
§ 27.
Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego należy:
1) indywidualna

opieka

pedagogiczna

nad

uczniami/dziećmi

i

rodzinami

wymagającymi jej;
2) udzielanie uczniom/dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych
narastających na tle niepowodzeń;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom/dzieciom mającym trudności w kontaktach
rówieśniczych i środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych
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problemów wychowawczych i rodzinnych;
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom/dzieciom pomocy
materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj
wspierania rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki
świadczące pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia/dziecka;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
związanych z etapem rozwojowym uczniów/dzieci;
9) minimalizowanie skutków zaburzeń

rozwojowych, zapobieganie

zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku;
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami/dziećmi celem wspierania
działań wychowawczych nauczycieli.
§ 28.
Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy dzieci/uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi/uczniami, u których stwierdzono
zaburzenia rozwoju mowy;
3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia
ćwiczeń z uczniem/dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci/uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
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§ 29.
1. Doradztwo zawodowe jest realizowane w przedszkolu i szkole podstawowej.
Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30.
Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej
pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi zespołu.

Rozdział 4.
Pracownicy obsługi i administracji
§ 31.
1. W zespole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym
zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zespołu, jako instytucji
publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.
2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
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4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
8) złożenie

oświadczenia

przez

pracowników

na

stanowiskach

urzędniczych

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.
4. Szczegółowy

zakres

obowiązków

pracowników

niepedagogicznych

oraz

ich

szczegółowe zadania ustala dyrektor zespołu.
5. Pracownik zatrudniony w zespole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu
obowiązków na zajmowanym stanowisku.
6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

DZIAŁ IV
Funkcjonowanie zespołu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek
oświatowych wynikających z epidemii COVID-19”.
§ 32.
Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu
1. Dyrektor zespołu zobowiązuje wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej
gotowości do pracy.
2. Ustala następujące formy kontaktu z dyrektorem zespołu:
a) kontakt za pomocą e-dziennik,
b) kontaktu e-mail na adres: dyrektorZSC@gmail.com
c) kontakt za pomocą komunikatora: WhatsApp.
3. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli, aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich
narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową oraz w jaki
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sposób będę kontaktować się z uczniami – informacje proszę przekazać drogą
e-mailową na adres e-mailowy dyrektora (lub za pomocą e-dziennika).
4. Zobowiązuje do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod
warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie
zdalnego nauczania.
5. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem,
laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie
posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych
(niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora zespołu. W takiej sytuacji dyrektor
zespołu (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły,
lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej
(np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej- treści programowe
szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).
6. Dyrektor zespołu zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć
edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi
informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora zespołu.
7. Zaleca, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online
w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się
z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:


www.epodreczniki.pl



www.gov.pl/zdalnelekcje

8. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuje również nauczycieli do pracy
z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie
wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane
powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w sytuacji
braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub
rodziców.
9. Nakazuje wszystkim nauczycielom, aby określi, na jakich warunkach będą realizować
zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę
dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą
e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz
komunikatory (WhatsApps, messanger).
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10. Zobowiązuje nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które
zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości psychofizycznych uczniów.
11. Ustala

zasady

komunikowania

się

nauczycieli

z

rodzicami.

1) Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem
następujących narzędzi: e-dziennika, poczty elektronicznej e-maili, telefonów
komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.
2) Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz
czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.
12. Określa zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu.
1) Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami:
a) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły,
zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
b) jeśli nauczyciel pracujący zdalnie, nie posiada dostępu do papierowej
dokumentacji, a w szkole nie funkcjonuje dziennik elektroniczny, ma on
obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie
której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do szkoły,
c) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
d) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie
i przesyłane drogą elektroniczną.
2) Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną)
pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien
zawierać zestawienie poszczególnych klas, daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy
obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania
z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które
wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także
odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy
programowej.
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§ 33.
Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu
1. Wychowawca ma obowiązek:
1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu
komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca
niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora zespołu w celu ustalenia
alternatywnych form kształcenia,
2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon)
ze swoimi wychowankami,
3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które
zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych
konsultacji z wychowawcą klasy i przedszkola.
§ 34.
Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma
charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem.
3. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie
internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą
elektroniczną przez dyrektora zespołu.
4. Pedagog szkolny ma obowiązek:
1) ustalania form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym
fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla
uczniów i rodziców,
2) organizowania konsultacji online,
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3) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania
sytuacji kryzysowej, w szczególności:
a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie
występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią
koronawirusa,
b) inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
c) minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających
się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
d) otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności
z adaptacją do nauczania zdalnego,
e) udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do nauczania zdalnego;
4) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych
uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
§ 35.
Zasady współpracy dyrektora z pracownikiem administracji
1. Pracownik administracji, pozostając w gotowości do pracy, pełni swoje obowiązki
służbowe zdalnie.
2. Dyrektor zespołu może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do
stawienia się w zakładzie pracy.
3. Podstawowymi formami kontaktu pracownika administracji z dyrektorem zespołu są:
prywatny telefon komórkowy, e-mail: zs.cieszyn@wp.pl
4. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym
przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.
5. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi zespołu
informacje dotyczące funkcjonowania zespołu, informując natychmiast o sytuacjach
nagłych.
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§ 36.
Zasady współpracy Zespołu Szkół z Sanepidem
1. Dyrektor zespołu na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez
Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
2. Dyrektor zespołu wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania
zaleceń GIS.
3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor zespołu
niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub
uczniów dyrektor zespołu niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację
epidemiologiczno-sanitarną.
5. Dyrektor zespołu pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji
epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej
z szerzeniem się epidemii COVID-19.
§ 37.
Zasady współpracy dyrektora zespołu z Organem Prowadzącym
1. Dyrektor zespołu utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego
w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego
nauczania.
2. Dyrektor zespołu informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach
wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych
uczniów i dzieci w przedszkolu, dyrektor zespołu w porozumieniu z organem
prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.
4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor
zespołu zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.
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§ 38.
Zasady i procedury współpracy z Organem Nadzoru Pedagogicznego
1. Dyrektor zespołu utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia
na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
2. Dyrektor zespołu informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach
oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
§ 39.
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań zespołu
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w § 32.
punkcie 12.
§ 40.
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania
im informacji o formie i terminach tych konsultacji
1. Zespół w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów, dzieci przedszkolnych
i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie
odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory
społecznościowe.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując
wcześniej o tym fakcie dyrektora zespołu. Harmonogram konsultacji zostaje
udostępniony rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.
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§ 41.
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego
i szkolnego zestawu programów nauczania
1. Dyrektor

zespołu

zarządza

wdrożenie

procedur

wprowadzania

modyfikacji

programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Procedury

wprowadzania

modyfikacji

zestawu

programów

wychowania

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
1) Nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów,

zajęć

edukacyjnych

przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich
efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2) Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji
programów,

zadaniem

którego

jest

koordynacja

wszystkich

działań

zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich
realizacji w formie nauczania zdalnego.
3) Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania
należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być
realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4) Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących
programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez
dyrektora.
5) Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie
internetowej szkoły do realizacji.
6) Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują
w systemie pracy na odległość.
§ 42.
Zasady pracy z uczniami i dziećmi przedszkolnymi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
1. W zespole organizuje się zdalne nauczanie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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1) Dyrektor zespołu powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopeda, pedagog.
3) Zespół powołuje przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt
z dyrektorem szkoły.
4) Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
5) Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne
uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia
i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.
6) Jeśli dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dziecko posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu
w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
7) Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów
i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi zespołu.
8) Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby
niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do
momentu, w którym uczniowie wrócą do zespołu.
9) Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
10) Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie
odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator
społecznościowy.
11) O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując
wcześniej o tym fakcie dyrektora zespołu.
12) Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony dzieciom i rodzicom drogą mailową
i/lub poprzez e-dziennik.
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§ 43.
Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie
1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki
korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad dyrektor zespołu zobowiązuje wszystkich pracowników
zespołu.
1) Każdy pracownik zespołu korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do
jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje
się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe
tablety.
2) Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi zespołu zagubienie, utratę lub
zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3) Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych
urządzeń

(np.

twardych

dysków,

pamięci)

lub

podłączanie

jakichkolwiek

niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4) Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik zespołu zobowiązany
jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować
się z systemu bądź z programu.
5) Po zakończeniu pracy, pracownik zespołu zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt
komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne
i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
6) Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których
mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np.
podczas współużytkowania komputerów).
7) Pracownicy zespołu, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują
się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są
do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych
osobowych.
8) W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
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danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników zespołu,
które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce
ochrony danych osobowych.
9) Zespół nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
§ 44.
Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
obowiązujące na terenie szkoły
1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest
dyrektor zespołu.
2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół
zarządzania kryzysowego.
3. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu
i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Są nim: pracownik
administracji, pedagog szkolny, inspektor bhp.
4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informację na temat przestrzegania
podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
5. W zespole i na stronie internetowej szkoły oraz przedszkola opublikowano w
widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące
higieny osobistej.
6. Dyrektor zespołu ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie
ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu
okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
7. Pracownicy zespołu przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora
zespołu lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów.
8. W zespole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych
i zagranicznych.
9. Na terenie zespołu

bezwzględnie obowiązują zalecenia

epidemiologicznych.
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służb sanitarno-

10. Pracownicy zespołu oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się
i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
11. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020 r.:
a) zachować bezpieczną

odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),

promować

zatwierdzanie spraw przez Internet;
b) promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach
użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na
bazie alkoholu (min. 60%);
c) upewnić się, że osoby przebywające na terenie Zespołu mają dostęp do miejsc,
w których mogą myć ręce mydłem i wodą;
d) umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu
pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane;
e) wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika);
f) zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty
w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa
i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania;
g) zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
- powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie
wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne,
powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
12. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
800 190 590
13. W

przypadku

złego

samopoczucia,

typowych

objawów

dla

zakażenia

koronawirusem, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie
epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim pod nr. tel. 62 737 89 00
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Adresy stron z których czerpiemy informację:
www.gis.gov.pl
www.mz.gov.pl
www.men.gov.pl
www.gov.pl
www.ko.poznan.pl
www. zs-cieszyn.pl
DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45.
1. Zespół działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
§ 46.
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności zespołu: dzieci, uczniów,
rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników zespołu.
2. Statut został uchwalony uchwałą nr 17 a/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Cieszynie z dnia 24 marca 2020 roku.
3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest
udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy zespołu, organ
prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.
5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
6. Statut ujednolica dyrektor.
7. Wszystkie inne zasady funkcjonowania zespołu nieujęte w statucie są uregulowane
odrębnymi przepisami.
8. Statut obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.
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