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Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole
§1. 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i zwana jest
w dalszej części statutu ,,Szkołą”.
2. Adres Szkoły: Berlinga 13, 85-796 Bydgoszcz. Obiekty sportowe Szkoły: Piwnika
Ponurego 10 Bydgoszcz.
§ 2. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Bydgoszcz.
2. Organem nadzorującym pracę Szkoły jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
§ 3. Szkoła jest instytucją edukacyjną działającą na rzecz uczniów i ich rodziców. Jako
szkoła publiczna realizuje ona także cele ogólnospołeczne.
§ 4. W skład Szkoły wchodzą:
1) XV Liceum Ogólnokształcące,
2) XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego,
3) Gimnazjum nr 53,
4) Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego.
§ 5. Na pieczęciach i stemplach nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
Poszczególne organa wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
mogą używać własnych pieczęci.
§ 6. XV Liceum Ogólnokształcące posiada własny sztandar.
§ 7. Liceum ogólnokształcące i gimnazjum mogą wystąpić o nadanie imienia przez organ
prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
§ 8. Członkami społeczności szkolnej są: uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie,
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
§ 9. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata, w liceum ogólnokształcącym
3 lata.
§ 10. Profile kształcenia w liceum ogólnokształcącym ustala się zgodnie z przepisami
w sprawie ramowych planów nauczania.
§ 11. 1. Kształcenie w Gimnazjum nr 53 odbywa się w klasach o profilu matematycznoinformatycznym.
2. Kształcenie w Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego odbywa się w klasach
o profilu sportowym: pływanie i taekwondo olimpijskie.
3. Profile kształcenia w XV Liceum Ogólnokształcącym:
1) biologiczno–chemiczny,
2) politechniczny,
3) humanistyczno–lingwistyczny.
4. Kierunki kształcenia w XX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego:
1) pływanie,
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2) taekwondo olimpijskie,
3) koszykówka dziewcząt,
4) piłka ręczna chłopców.
§ 12. Podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Szkoły zawarte są
w następujących aktach prawnych i ich nowelizacjach:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – rezolucja ONZ z dnia 10 grudnia 1948 r.
oraz inne akty gwarantujące ochronę praw człowieka,
3) Konwencja o prawach dziecka – konwencja ONZ z dnia 20 listopada 1989 r.,
4) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
5) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
6) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
7) rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół,
8) rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych,
9) rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego,
10) rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz
szkół mistrzostwa sportowego,
11) rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
12) rozporządzenie MEN 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,
13) rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego,
14) rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach,
15) rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych,
16) rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
17) rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki,
18) rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu
albo do szkoły publicznej tego samego typu,
19) rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych,
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20) rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§ 13. Celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki
i życia we współczesnym świecie.
§ 14. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego.
§ 15. Szkoła przygotowuje do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.
§ 16. W Szkole realizowana jest podstawa programowa ustalona przez MEN, a także
programy autorskie opracowane przez nauczycieli Szkoły.
§ 17. Szkoła umożliwia naukę religii/etyki dla zainteresowanych uczniów.
§ 18. Szkoła wychowuje w duchu pokoju ponad podziałami narodowymi, politycznymi
i religijnymi.
§ 19. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem, zapewniając mu bezpieczeństwo.
§ 20. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.
§ 21. Szkoła otacza opieką młodzież niepełnosprawną, zapewnia warunki do nauczania
indywidualnego, a także realizuje indywidualne programy nauki.
§ 22. Szkoła zapewnia uczniom warunki do:
1) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, nauczając na zasadach indywidualizacji kształcenia,
2) kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki,
budowania systemu wartości moralnych,
3) świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,
4) rozwijania takich cech jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój, wytrwałość i obowiązkowość,
5) kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
6) kształcenia umiejętności współpracy w zespole,
7) korzystania z różnych źródeł wiedzy,
8) kształcenia umiejętności formułowania i rozwijania problemów, dyskutowania
i prezentowania własnych poglądów,
9) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
10) kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi,
11) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego,
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12) uzyskania informacji na temat możliwości wyboru uczelni wyższej w kraju, za
granicą lub szkoły pomaturalnej,
13) współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego Szkoły i poza nią,
14) stosowania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną
i psychiczną.
Rozdział 3
Organy Szkoły
§ 23. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rady Pedagogiczne: XV Liceum Ogólnokształcącego, XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum nr 53, Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa
Sportowego,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski: XV Liceum Ogólnokształcącego, XX Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum nr 53, Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego.
Rozdział 4
Dyrektor Szkoły
§ 24. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez
radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Szkoły,
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia,
11) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły.
§ 25. 1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów
w przypadkach określonych w rozdz. 10 § 77 p. 1 - 7 statutu Szkoły. Skreślenie następuje
na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu
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uczniowskiego.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora Szkoły, może zostać
przeniesiony przez organ nadzorujący do innej szkoły.
§ 26. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz
wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
§ 27. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia:
1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
2) z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
§ 28. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom Szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Szkoły,
4) ustalania zakresu obowiązków wicedyrektora oraz nauczycieli, w tym
wychowawców, i innych pracowników Szkoły.
§ 29. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna dla nauczyciela rozpoczynającego
pracę w Szkole oraz opiekuna stażu dla nauczycieli realizujących awans zawodowy.
§ 30. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
rodzicami i samorządem uczniowskim.
§ 31. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.
§ 32. Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o wybranym
kierunku kształcenia lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej
i eksperymentów na warunkach określonych przepisami MEN.
§ 33. Dyrektor podejmuje decyzje po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach:
1) organizacji pracy Szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć, kierunku kształcenia, planów nauczania i podziału na grupy,
2) występowania z wnioskami w sprawach przyznawania nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz uczniom nagród Prezydenta Miasta, Kujawsko-Pomorskiego
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Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń i innych wyróżnień
nauczycielom i pozostałym pracownikom Szkoły,
3) powierzania funkcji kierowniczych w Szkole.
§ 34. Dyrektor jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów.
§ 35. Do obowiązków dyrektora należy kontrola przestrzegania obowiązujących
regulaminów.
§ 36. 1. Powierzania funkcji wicedyrektora i odwoływania z niej dyrektor Szkoły
dokonuje po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
2. Wicedyrektor współdziała z dyrektorem i pomaga mu w kierowaniu Szkołą. Do jego
zakresu czynności należy:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego: obserwacja zajęć, organizowanie badania
wyników nauczania, opracowywanie diagnozy stanu wiedzy i umiejętności uczniów
we współpracy z nauczycielami, monitorowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
i efektów pracy wychowawczej,
2) kontrola wykonywania zajęć szkolnych, organizowanie zastępstw,
3) układanie planu zajęć (lub kierowanie jego układaniem),
4) wyznaczanie i kontrola pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
5) kontrola dokumentacji Szkoły,
6) nadzorowanie pracy samorządu uczniowskiego,
7) czuwanie nad systematyczną realizacją planu pracy Szkoły,
8) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.
§ 37. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
Rozdział 5
Rada pedagogiczna – działalność
§ 38. Radę pedagogiczną stanowią wszyscy zatrudnieni nauczyciele i opiekunowie zajęć
pozaszkolnych.
§ 39. W Szkole funkcjonują:
1) Rada Pedagogiczna XV Liceum Ogólnokształcącego, XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego,
2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 53, Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego.
§ 40. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
§ 41. 1. W zebraniach rad pedagogicznych mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej ⅓ członków
rady.
3. Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący lub uprawniona przez niego
osoba lub osoby. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
członków rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
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4. O terminie i porządku zebrania przewodniczący powiadamia najpóźniej na 7 dni
przed planowanym terminem. W przypadku posiedzeń, które nie są ujęte w planie pracy
Szkoły oraz w szczególnych wypadkach, termin może nie zostać zachowany.
5. Zebrania rad pedagogicznych organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
Rozdział 6
Rada pedagogiczna – kompetencje
§ 42. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu
doskonalenia pracy Szkoły.
§ 43. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 44. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1., niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 45. Rada pedagogiczna uchwala Statut Szkoły i jego zmiany.
§ 46. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
Szkołę o odwołanie dyrektora Szkoły lub do dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela
z innej funkcji kierowniczej.
§ 47. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej ½ jej członków.
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§ 48. Podejmowanie uchwał rady pedagogicznej odbywa się w sprawach personalnych
w sposób tajny, w pozostałych sprawach w sposób jawny.
§ 49. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
§ 50. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 51. Dokumentacja pracy rady pedagogicznej.
1) Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.
2) Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się
klauzulą: Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy od dnia ... do dnia ... Protokół
z zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady
i protokolant, rada jest zobowiązana do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia
ewentualnych poprawek. Posiedzenia rad pedagogicznych są tajne (nauczyciele są
zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Szkoły). Zebrania protokołuje powołany
protokolant. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie Szkoły jej
nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach
nadzorujących Szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli.
Rozdział 7
Rada rodziców – działalność i kompetencje
§ 52. W Szkole funkcjonują:
1) Rada Rodziców XV Liceum Ogólnokształcącego, XX Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego,
2) Rada Rodziców Gimnazjum nr 53, Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego.
§ 53. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
§ 54. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
§ 55. 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 oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców.
§ 56. Rady rodziców porozumiewają się ze sobą, ustalają zasady i zakres współpracy
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w celu oddziaływania na młodzież przez rodzinę i Szkołę w procesie nauczania,
wychowania i opieki zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.
§ 57. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
§ 58. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.
§ 59. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 57
ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
§ 60. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin.
Rozdział 8
Samorząd uczniowski
§ 61. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§ 62. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 63. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
§ 64. W Szkole działa rzecznik praw ucznia.
§ 65. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
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2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
§ 66. 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje wymaga
uzyskania zgody dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
Rozdział 9
Uczniowie Szkoły
§ 67. Zasady rekrutacji uczniów ustalone są zgodnie z przepisami w sprawie
przyjmowania uczniów do szkół.
1) Do szkoły gimnazjalnej uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły
podstawowej. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie po ukończeniu
szkoły gimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
2) Uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego nie są objęci rejonizacją, natomiast
uczniami Gimnazjum nr 53 mogą zostać uczniowie z rejonu gminy Bydgoszcz, do
Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego i XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego uczęszczają uczniowie spełniający kryterium rozporządzenie
MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego.
3) Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określają regulaminy naboru
do Gimnazjum nr 53, Gimnazjum nr 54 MS, XV Liceum Ogólnokształcącego, XX Liceum
Ogólnokształcącego MS. Zasady rekrutacji zamieszczane są każdego roku na stronie
internetowej Szkoły.
4) Uczniowie Szkoły, którzy rozpoczynają i kończą naukę na poszczególnych
etapach, składają uroczyste ślubowanie o następującej treści:
Ślubujemy: wiernie strzec Twojego honoru, Szkoło; rzetelną nauką rozsławiać Twoje
imię. Nie zawieść pokładanych w nas nadziei i oczekiwań.
§ 68. Zasady klasyfikacji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych.
1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy z tych zajęć.
2) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj12

nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4) Na prośbę rodziców ucznia (lub pełnoletniego ucznia) nieklasyfikowanego
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
5) Termin egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego ustala dyrektor
w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.
6) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w gimnazjum i liceum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
7) Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego, którzy nie
otrzymali promocji, po zasięgnięciu opinii trenera mogą powtarzać klasę pierwszą.
8) Uczniowie klas pierwszych XV Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie otrzymali
promocji, po złożeniu odpowiedniego wniosku do dyrektora Szkoły, mają prawo do
powtarzania klasy.
9) Uczniowie klas pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego, którzy nie otrzymali promocji, po złożeniu odpowiedniego wniosku do
dyrektora Szkoły oraz zasięgnięciu opinii trenera mogą powtarzać klasę pierwszą.
10) Uczniowie klas pierwszych w przypadku nieklasyfikowania z przyczyn
nieusprawiedliwionych nieobecności mogą być skreśleni z listy uczniów decyzją rady
pedagogicznej. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zdecydować
inaczej.
11) Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz odrębne przepisy.
§ 69. 1. Uczniowie klas o profilu politechnicznym XV LO uczestniczą
w zajęciach fakultatywnych realizowanych w pomieszczeniach Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich przy ul. Kaliskiego.
2. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego o profilu koszykówka dziewcząt uczestniczą
w zajęciach sportowych realizowanych na obiektach sportowych Szkoły oraz na hali
sportowej Artego Arena przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy. Uczniowie klas o profilu
piłka ręczna chłopców uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych na obiektach
sportowych Szkoły oraz obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 28 przy ulicy Kromera
11 w Bydgoszczy.
3. Uczniowie Szkoły uczestniczą w zajęciach na lodowisku w Szkole Podstawowej nr 65
przy ulicy Duracza 7 w Bydgoszczy.
4. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego uczestniczą w zajęciach na basenie Szkoły
oraz na basenie w SP nr 65 przy ulicy Duracza 7 w Bydgoszczy.
§ 70. 1. Uczniowie drugich klas Gimnazjum nr 53 i Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa
Sportowego mają obowiązek uczestniczyć w realizowanym zespołowo projekcie
edukacyjnym.
2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
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§ 71. Uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum
nr 54 Mistrzostwa Sportowego, którzy nie uczestniczą w zajęciach sportowych lub nie
wykazują oczekiwanego zaangażowania mogą być skreśleni z listy uczniów na wniosek
trenera.
Rozdział 10
Prawa i obowiązki ucznia
§ 72. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochronę i poszanowanie godności,
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej (dla uczniów pozostających
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej), zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego,
podmiotowego
traktowania
w
procesie
dydaktycznowychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza się dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, realizowania indywidualnego
programu lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, księgozbioru biblioteki, sprzętu oraz środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych (po ich zakończeniu odbywać się to może
tylko w obecności nauczyciela lub opiekuna),
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Szkole,
12) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze
swoimi umiejętnościami,
13) ocen z przedmiotów będących informacją dotyczącą wiedzy i umiejętności ucznia,
oceny z zachowania wyrażającej opinię Szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków
szkolnych, o jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych uczniów. Ocena
nie jest ani nagrodą ani karą, oceny ucznia dokonuje się na podstawie przepisów
prawa oświatowego,
14) odwoływania się od kary z podaniem uzasadnienia.
§ 73. Obowiązkiem ucznia jest:
1) przestrzeganie Statutu Szkoły i jego postanowień, dbanie o honor i dobre imię
Szkoły oraz poszanowanie tradycji,
2) punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne, aktywne uczestniczenie
w zajęciach edukacyjnych oraz bieżące i systematyczne przygotowywanie się do zajęć
dydaktycznych,
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3) właściwe zachowanie w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) wykonywanie poleceń nauczyciela,
b) opuszczanie sali lekcyjnej tylko za zgodą nauczyciela,
c) przebywanie w miejscu wyznaczonym i uzgodnionym z prowadzącym zajęcia,
d) dbanie o zachowanie porządku w trakcie zajęć,
e) przestrzeganie regulaminów pracowni,
4) pobyt w bibliotece szkolnej potwierdzony wpisem w dzienniku obecności uczniów
korzystających z czytelni podczas lekcji wychowania fizycznego, gdy uczeń posiada
zwolnienie dyrektora Szkoły z uczestniczenia w tych zajęciach, lekcji religii i etyki po
złożeniu właściwej deklaracji rezygnacji z tych zajęć oraz gdy jest zwolniony
z obowiązku nauczania drugiego języka obcego nowożytnego, z zastrzeżeniem, że
lekcje odbywają się jako godziny śródlekcyjne,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) okazywanie szacunku pracownikom szkoły i kolegom,
b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
c) poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
6) godne reprezentowanie Szkoły,
7) dbanie o czystość, porządek i higienę na terenie Szkoły, dbałość o mienie Szkoły,
8) dostarczanie usprawiedliwienia w terminie nie przekraczającym siedmiu dni od
czasu powrotu do Szkoły,
9) dbanie o wygląd zgodnie z regulaminem strojów uczniowskich (uczniowie nie
mogą nosić wyzywających i niestosownych strojów, które nie współgrają
z charakterem Szkoły, w czasie uroczystości obowiązuje strój galowy), higienę
osobistą i zdrowie unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami,
10) noszenie identyfikatora w widocznym miejscu.
§ 74. Uczeń może zostać nagrodzony:
1) tytułem Primus Inter Pares na zakończenie nauki w XV Liceum Ogólnokształcącym
i Gimnazjum nr 53,
2) tytułem Najlepszy sportowiec Szkoły na zakończenie nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego,
3) tytułem Najlepszy sportowiec roku w wyniku plebiscytu, który przeprowadza się w
Szkole dla XV Liceum Ogólnokształcącego i XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego, Gimnazjum nr 53 i Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego. Wyboru
dokonują uczniowie Szkoły,
4) stypendium uczniowskim lub innym, właściwym, organu fundującego stypendium,
5) pochwałą dyrektora Szkoły,
6) listem pochwalnym dyrektora Szkoły,
7) pochwałą wychowawcy,
8) dofinansowaniem wycieczki ucznia lub klasy,
9) nagrodą rzeczową.
§ 75. Uczeń może zostać ukarany za łamanie postanowień statutu Szkoły oraz
szczegółowych regulaminów, a także za:
1) wnoszenie kurtek i płaszczy do sali lekcyjnej,
2) opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć dydaktycznych i przerw,
3) używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas
zajęć,
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4) brak identyfikatora,
5) palenie papierosów, e-papierosów, posiadanie, używanie, rozprowadzanie
narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych, picie alkoholu,
6) zachowania agresywne, stosowanie przemocy,
7) zaistniałe sytuacje, zgodne z § 77 p. 1 -7.
§ 76. W Szkole stosuje się kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) nagana wychowawcy klasy,
3) nagana dyrektora Szkoły,
4) skreślenie z listu uczniów Szkoły,
5) odpowiedzialność materialna za zniszczony sprzęt szkolny,
6) wykonywanie prac porządkowych na rzecz Szkoły.
§ 77. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły z pominięciem gradacji kar za:
1) posiadanie, rozprowadzanie i używanie narkotyków, dopalaczy oraz wszelkich substancji psychoaktywnych,
2) rozbój, wymuszanie, zastraszanie,
3) posiadanie i spożywanie alkoholu,
4) fałszowanie podpisów i dokumentów,
5) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć,
6) propagowanie, szerzenie idei i poglądów totalitarnych (faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych), fundamentalistów islamskich, rasistowskich, skrajnie
nacjonalistycznych, homofobicznych,
7) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego.
§ 78. Wykonanie kary może zostać warunkowo zawieszone na wniosek wychowawcy,
samorządu szkolnego, rady pedagogicznej lub rady rodziców.
§ 79. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
§ 80. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przedmiotów będących
własnością ucznia.
§ 81. W Szkole obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu
i tzw. napojów energetycznych, posiadania, rozprowadzania i stosowania narkotyków,
dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych.
§ 82. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń multimedialnych. Dopuszcza się korzystanie z w/w urządzeń podczas
przerw.
Rozdział 11
Organizacja Szkoły
§ 83. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów na16

uczania.
§ 84. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych, dodatkowych dni wolnych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 85. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry,
pierwszy od pierwszego powszedniego dnia września do ostatniego dnia przed przerwą
świąteczną zimową, drugi od pierwszego dnia po świątecznej przerwie zimowej do
najbliższego piątku po 20 czerwca.
§ 86. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych zgodnie z aktualną podstawą programową. Oddziałem opiekuje się
nauczyciel wychowawca.
§ 87. Liczba uczniów w klasie pierwszej XV Liceum Ogólnokształcącego oraz XX Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego powinna wynosić maksimum 32 uczniów,
natomiast w klasie Gimnazjum nr 53 – 28 oraz Gimnazjum 54 Mistrzostwa Sportowego –
30. W uzasadnionych przypadkach, decyzją dyrektora za zgodą organu prowadzącego,
liczba ta może ulec zmianie.
§ 88. 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia mają charakter obowiązkowy
i nadobowiązkowy (koła zainteresowań, koła naukowe).
2. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora
Szkoły
na
podstawie
zatwierdzonego
arkusza
organizacyjnego
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Niektóre zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym (w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych, podczas wycieczek) w ramach
posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
§ 89. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 90. Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy, na zajęciach
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, odbywa się zgodnie
z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości
środków finansowych posiadanych przez Szkołę.
§ 91. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów
nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
§ 92. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje powoływany przez dyrektora
przewodniczący.
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§ 93. W ramach wychowania fizycznego Szkoła prowadzi obowiązkowe zajęcia
fakultatywne z pływania w klasach I i II w XV Liceum Ogólnokształcącym, natomiast
w Gimnazjum nr 53 i Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego oraz w XX Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w cyklu nauczania.
§ 94. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 95. Szkoła zapewnia darmowe podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe uczniom klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum 53 i Gimnazjum 54
Mistrzostwa Sportowego. Klasy trzecie gimnazjum otrzymają darmowe zestawy w roku
szkolnym 2017/2018.
§ 96. 1. Szkoła umożliwia uczniom higieniczne spożycie co najmniej jednego posiłku
dziennie w stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor
z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Rozdział 12
Biblioteka szkolna
§ 97. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
§ 98. Zadaniem biblioteki szkolnej jest w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
§ 99. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie – na podstawie kart bibliotecznych oraz zapisów w dzienniku obecności
uczniów korzystających z czytelni,
2) nauczyciele i pracownicy Szkoły,
3) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,
4) inne osoby na uzgodnionych zasadach.
§ 100. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor Szkoły.
§ 101. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin.
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Rozdział 13
Pomieszczenia Szkoły
§ 102. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednio wyposażone
pomieszczenia, a ponadto:
1) salę dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego,
2) bibliotekę i czytelnię,
3) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
4) gabinet lekarski – dentystyczny,
5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
6) stołówkę,
7) pomieszczenia z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
8) boiska sportowe,
9) kryty basen,
10) kryte korty tenisowe,
11) siłownię,
12) saunę,
13) salę widowiskową,
14) salę kinową,
15) archiwum,
16) szatnię,
17) salę gimnastyczną,
18) salę taekwondo.
Rozdział 14
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 103. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych,
technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 104. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Nauczyciel wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa oświatowego realizując zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego w oparciu o uaktualniane
i regularnie modyfikowane przedmiotowe plany wynikowe.
3. W zakres zadań nauczycieli wchodzi:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i podnoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej,
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6) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
7) stosowanie się do zarządzeń dyrektora,
8) uczestniczenie w spotkaniach rady pedagogicznej,
9) terminowe wypełnianie dokumentacji szkolnej,
10) systematyczne kontrolowanie postępów uczniów i przekazywanie informacji
o postępach i zachowaniu uczniom i rodzicom,
11) respektowanie przepisów prawa oświatowego.
§ 105. W Szkole funkcjonuje powołany przez radę pedagogiczną Obiektowy
Koordynator Bezpieczeństwa.
§ 106. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe, zespół
wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje
i odwołuje dyrektor Szkoły.
§ 107. 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania, uzgadnianie decyzji
w sprawie wyboru programu nauczania oraz podręczników,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, wymagań na
poszczególne oceny oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz opiekuna stażu i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
a także uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
2. Zadania przewodniczących grup przedmiotowych:
1) kierowanie pracą zespołu przedmiotowego,
2) określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli,
3) diagnozowanie problemów i próby ich rozwiązywania,
4) organizowanie szkoleń,
5) organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie,
6) pośredniczenie między grupą i dyrektorem Szkoły,
7) uzgadnianie listy zagadnień maturalnych,
8) ustalenie i określenie terminów sprawdzianów w ramach wewnątrzszkolnych badań wyników nauczania,
9) uzgodnienie programów nauczania, podręczników, innych potrzeb dydaktycznych,
10) określenie roli zespołów przedmiotowych w mierzeniu jakości pracy Szkoły,
11) poprawa komunikacji i współpracy w zespole.
3. Zadania nauczycieli - członków zespołów przedmiotowych:
1) aktywne uczestniczenie w pracach zespołu,
2) wykonywanie zadań przydzielonych przez przewodniczącego zespołu,
3) dokonywanie samooceny i diagnozy własnych potrzeb i możliwości,
4) rozpoznawanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie doskonalenia,
5) wymiana doświadczeń,
6) dzielenie się z innymi członkami zespołu umiejętnościami zdobywanymi na ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
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§ 108. Zadania wychowawcy klasy:
1) sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej mu klasy,
2) na początku roku szkolnego informowanie uczniów i rodziców o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3) przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informowanie
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
4) ustalanie oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,
5) diagnozowanie sytuacji wychowawczej klasy,
6) planowanie pracy wychowawczej oraz monitorowanie jej przebiegu,
7) organizowanie lub współorganizowanie imprez i wycieczek klasowych,
8) informowanie uczniów i rodziców o zasadach prawnych obowiązujących
w Szkole,
9) kształtowanie postawy patriotycznej, obywatelskiej i moralnej wśród uczniów,
10) wspieranie ucznia i jego rodziców oraz pomoc w sytuacjach konfliktowych
w Szkole, dbanie o systematyczny przepływ informacji pomiędzy rodzicami
a nauczycielami uczącymi w klasie,
11) przeprowadzanie zebrań z rodzicami,
12) prowadzenie dokumentacji klasy,
13) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu ustalenia form pomocy
rodzinie w sytuacjach problemowych,
14) inicjowanie, planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla ucznia.
§ 109. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Rozdział 15
Rozwiązywanie konfliktów szkolnych
§ 110. 1. Sytuacje konfliktowe między uczniem lub zespołem klasowym a nauczycielem
powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy
wychowawcy.
2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy innych organów Szkoły (samorządu uczniowskiego, dyrektora, rady pedagogicznej).
3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Szkoły, zainteresowane strony mogą
odwołać się do organu nadzorującego pracę Szkoły.
4. Sytuacje konfliktowe między nauczycielami a rodzicami powinny być również rozwiązywane zgodnie z ust. 1-3.
§ 111. Szczegółowe procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych reguluje
odpowiedni regulamin.
Rozdział 16
Prawa i obowiązki rodziców
§ 112. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.
§ 113. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z dokumentami szkolnymi (Statutem Szkoły, regulaminami oceniania, programem wychowawczym Szkoły),
2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
swych dzieci,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce,
4) wglądu do prac klasowych swoich dzieci oraz ich ocen,
5) porad pedagoga i psychologa szkolnego,
6) występowania z inicjatywami mającymi na celu poprawienie jakości pracy Szkoły,
uatrakcyjnienie form prowadzenia zajęć i organizowania imprez środowiskowych.
§ 114. Rodzice mają obowiązek:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
3) stałego monitorowania osiągnięć edukacyjnych, frekwencji i zachowania dziecka,
uczestniczenia w zebraniach klasowych, drzwiach otwartych
i w miarę możliwości korzystania z dziennika elektronicznego,
4) przybycia na wezwanie Szkoły,
5) przekazania Szkole ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, informowanie
wychowawcy o dłuższej chorobie (powyżej 7 dni),
6) usprawiedliwiania nieobecności dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia.
§ 115. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców, dyrektor rozpatruje
i podejmuje decyzję w sprawie zmiany wychowawcy.
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§ 116. Rodziców szczególnie zaangażowanych w życie klasy rada pedagogiczna na
wniosek wychowawcy nagradza listem pochwalnym.
Rozdział 17
Bezpieczeństwo i higiena w Szkole
§ 117. W Szkole obowiązują przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
§ 118. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców
o zasadach bezpieczeństwa i higieny.
§ 119. 1. Podczas zajęć obowiązkowych nad uczniami opiekę sprawuje nauczyciel
prowadzący planowe zajęcia lub w ramach zastępstw doraźnych na polecenie dyrektora
Szkoły.
2. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni
zgodnie z harmonogramem dyżurów. Podczas nieobecności nauczycieli dyżurnych dyżur
sprawuje nauczyciel wyznaczony na zastępstwo doraźne.
3. Podczas zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą opiekę nad uczniami sprawują
nauczyciele prowadzący zajęcia.
§ 120. Uczniowie nie mogą pozostać bez nadzoru podczas zajęć obowiązkowych,
pozalekcyjnych lub zawodów sportowych.
§ 121. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze sportowych
obiektów szkolnych z pominięciem zapisów regulaminu oraz bez zgody dyrektora
Szkoły.
§ 122. 1. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów opuszczających samowolnie
teren Szkoły w czasie lekcji lub podczas przerw międzylekcyjnych.
2. W celu opuszczenia terenu Szkoły uczeń przedstawia wychowawcy lub dyrektorowi
Szkoły pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 123. W szkole zakazuje się palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu oraz
zażywania środków psychoaktywnych.
§ 124. W przypadku nagłych kłopotów zdrowotnych ucznia w Szkole, opiekę nad nim
przejmuje rodzic lub opiekun prawny.
§ 125. Turystykę w szkole organizuje się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.
Rozdział 18
Regulaminy Szkoły
§ 126. 1. Regulaminy:
1) regulamin rady pedagogicznej,
2) regulamin samorządu uczniowskiego,
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3) regulamin rady rodziców,
4) regulamin biblioteki i czytelni,
5) regulamin strojów uczniowskich,
6) regulamin wycieczek,
7) regulamin naboru do XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy,
8) regulamin naboru do XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Bydgoszczy,
9) regulamin naboru do Gimnazjum Nr 53 w Bydgoszczy,
10) regulamin naboru do Gimnazjum Nr 54 Mistrzostwa Sportowego
w Bydgoszczy,
11) regulamin oceniania zachowania.
2. Regulaminy pracowni i innych pomieszczeń szkolnych:
1) fizycznych,
2) chemicznych,
3) biologicznych,
4) informatycznych,
5) pływalni,
6) sali gimnastycznej,
7) kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”,
8) siłowni,
9) sauny,
10) kortów tenisowych,
11) stołówki.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Program wychowawczy Szkoły.
5. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku wystąpienia zachowań
problemowych wśród młodzieży.
Rozdział 19
Postanowienia końcowe
§ 127. Dyrektor Szkoły ustala tryb i sposób zapoznawania członków społeczności
szkolnej z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 128. Postanowienia niniejszego statutu mogą być zmienione lub uzupełnione uchwałą
rady pedagogicznej z inicjatywy organów Szkoły lub w związku ze zmianą przepisów
prawa.
§ 129. 1. Każdy członek społeczności szkolnej może wnosić do rady pedagogicznej
o zmianę postanowień statutu.
2. Wnioski dotyczące zmiany Statutu Szkoły należy zgłaszać do dyrektora. Propozycje
zmian będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej.
§ 130. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu może posiadać własny sztandar, godło
oraz ceremoniał szkolny.
§ 131. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża
dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
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i uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
§ 132. Szkoła prowadzi dokumentację i przechowuje ją w archiwum zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 133. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają
odrębne przepisy.
§ 134. 1. Rodzice, ani żadne osoby obce, bez wiedzy nauczyciela, dyrektora lub innego
pracownika Szkoły nie mają prawa wstępu na teren Szkoły, na korytarze, do szatni,
łazienek ani pomieszczeń dydaktycznych.
2. Pracownicy Szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza Szkoły znajdującymi się w budynku.
§ 135. W Szkole obowiązuje zakaz używania podczas zajęć dydaktycznych telefonów
komórkowych, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Wyjątkiem mogą być
sytuacje wskazane przez nauczyciela, związane z realizacją procesu dydaktycznego.
§ 136. Jeżeli dyrektor Szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy
uczniów, uczniowie będą zobowiązani odpracować stracone zajęcia w dniu ustawowo
wolnym od nauki, wyznaczonym przez dyrekcję Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym Szkołę.
§ 137. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
§ 138. Sprawy nieuregulowane w Statucie Szkoły są unormowane w następujących
aktach prawnych oraz ich nowelizacjach:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do
ustawy,
2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do
ustawy,
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dokument został opracowany przez Zespół ds. nowelizacji statutu Szkoły, procedur szkolnych
i regulaminów oraz zmian w prawie w składzie
mgr Lucyna Mikulska
mgr Barbara Zglinicka-Jagos
mgr Mariola Schiller
mgr Małgorzata Sikorska
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Rozdział 20
Załączniki
1.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

2.

Regulamin oceniania zachowania

3.

Regulamin rady rodziców

4.

Program wychowawczy Szkoły

5.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku wystąpienia zachowań
problemowych wśród młodzieży

6.

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych

7.

Regulamin strojów uczniowskich

8.

Regulamin biblioteki i czytelni

9.

Regulamin pracowni chemicznej

10. Regulamin pracowni biologicznej
11. Regulamin pracowni fizycznej
12. Regulamin pracowni komputerowej
13. Regulamin pływalni
14. Regulamin sauny
15. Regulamin siłowni
16. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik
2012”
17. Regulamin korzystania z kortów tenisowych
18. Regulamin stołówki szkolnej
19 Regulamin samorządu uczniowskiego
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Załącznik 1
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 843 z późn. zm.).
3. Statut Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien uczyć się dalej.
§ 2. 1. Wprowadzenie w Szkole WSO ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien uczyć się dalej;
3) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach
ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
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5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
3. Ustalanie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania odbywa się na
podstawie Regulaminu oceniania zachowania.
§ 3. 1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania, oparty na wymaganiach podstawy
programowej kształcenia ogólnego. Ocena jest rzetelną informacją zwrotną
o efektywności uczenia się.
2. Uczniowie znają kryteria oceniania.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Ocenianie jest obiektywne, zgodne z ustalonymi kryteriami i wymaganiami,
systematyczne, motywujące do dalszej pracy, diagnostyczne.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie Szkoły.
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi
i jego rodzicom.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
§ 4. 1. Ocenianiu podlega każdy uczeń. Oceny ucznia dokonują:
1) nauczyciel przedmiotu;
2) wychowawca;
3) zespół nauczycieli;
4) uczeń;
5) uczniowie.
§ 5. 1. Ocenianie ucznia odbywa się w trakcie i po zakończeniu realizacji działu
programowego, na koniec semestru i zakończenie roku szkolnego, jak również na
początku i na końcu każdego etapu edukacyjnego.
§ 6. 1. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia stosownie do
posiadanych przez ucznia specjalistycznych: orzeczenia lub opinii o specyficznych
trudnościach w uczeniu się.
§ 7. 1. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący: 6;
2) stopień bardzo dobry: 5;
3) stopień dobry: 4;
4) stopień dostateczny: 3;
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5) stopień dopuszczający: 2;
6) stopień niedostateczny: 1.
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się uzupełnianie skali ocen znakami „+” i „-”.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
Rozdział 2
Zasady oceniania i klasyfikowania
§ 8. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
zgodnie z § 33.
2. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być
dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe i zrozumiałe dla
ucznia kryteria.
§ 9. 1. Ocenę klasyfikacyjną (semestralną i roczną) ustala się na podstawie ocen
cząstkowych.
2. Uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny cząstkowe w semestrze.
3. Ocena klasyfikacyjna uwzględnia oceny cząstkowe wystawione uczniom za:
1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
2) inne formy aktywności w klasie, w ramach pracy domowej, na forum
społeczności szkolnej;
3) nie może być ona tylko średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na zakończenie I semestru, jest
zobowiązany do zaliczenia materiału semestralnego w trybie i formie ustalonej przez
nauczyciela w terminie do końca lutego dla klas programowo najwyższych i do 15 marca
dla pozostałych klas. Niezaliczenie materiału pierwszego semestru może być podstawą
do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.
§ 10. Oceny cząstkowe powinny być systematycznie wpisywane przez nauczycieli do
dziennika lekcyjnego.
§ 11. Zasady udostępniania prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania:
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1) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na prośbę ucznia
lub rodzica przez nauczyciela danego przedmiotu uczniowi do domu z prośbą
o zwrot pracy z podpisem rodzica. Uczeń podpisuje odbiór i zwrot pracy;
2) nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca pobytu ucznia w Szkole. Pozostałe
prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego;
3) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom w sekretariacie Szkoły.
§ 12. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. W przypadku zajęć wychowania fizycznego także systematyczny udział ucznia
w zajęciach oraz aktywność w działaniach Szkoły na rzecz kultury fizycznej.
§ 13. 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"zwolniony" albo "zwolniona".
5. W przypadku dłuższego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może być zwolniony z obecności na zajęciach
jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna wynikająca z planu nauczania. Nie
wpływa to na frekwencję ucznia. W pozostałych przypadkach uczeń zobowiązany jest
przebywać w czytelni szkolnej, potwierdzając swoją obecność w rejestrze uczniów
korzystających z czytelni szkolnej.
6. Fakultet pływania podlega ocenie w ramach zajęć wychowania fizycznego, dodatkowo
uczeń otrzymuje lub nie otrzymuje zaliczenie, które wpisuje się do arkusza ocen i na
świadectwie szkolnym.
§ 14. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka
obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
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przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
4. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zobowiązany jest
dostarczyć dokument opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do
końca I semestru klasy III.
§ 15. 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum i liceum otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Rozdział 3
Kryteria oceniania
§ 16. 1. Ogólne kryteria oceniania wynikające z dydaktyczno-wychowawczego planu
pracy Szkoły.
1) Ocena słowna wyrażająca pochwałę lub wskazująca elementy konieczne do
poprawy z oznaczeniem możliwości uzyskania osiągnięć na miarę potencjału,
potrzeb i oczekiwań ucznia.
2) Ocena pisemna wyrażona stopniami w skali zgodnej z § 7. 1 według
następujących kryteriów:
a) stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności
znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując problemy
w sposób nietypowy i twórczy; osiąga znaczne sukcesy w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych (finały na etapie
wojewódzkim, regionalnym, krajowym) lub posiada inne osiągnięcia;
b) stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres
wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej
klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
rozwiązując samodzielnie problemy trudne i złożone objęte programem
nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowych
sytuacjach;
c) stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności
określone programem nauczania opanował nie w pełni, ale w zakresie
wyższym niż podstawowy; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując
samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; posiada wiedzę
i umiejętności przydatne i niezbędne zarówno na danym, jak i na wyższych
etapach edukacyjnych;
d) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości
i umiejętności spełniające wszystkie wymagania podstawowe dla danego roku
nauki; wykonuje zadania proste i typowe, przystępne; posiada wiadomości
i umiejętności niezbędne zarówno na danym, jak i wyższych etapach
edukacyjnych;
e) stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który nie posiada wiadomości
i umiejętności spełniających wymagania podstawowe, ale jego stosunek do
obowiązków szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne pozwalają na
ich uzyskanie w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje najłatwiejsze zadania kierując
się wskazówkami innych; posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo,
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niezbędne do opanowania w przyszłości podstawowych umiejętności
i wiadomości;
f) stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie posiada
wiadomości i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na wyższych
etapach edukacyjnych; nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym
stopniu trudności.
2. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów na
podstawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej.
Rozdział 4
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
§ 17. 1. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności następuje w formie ustnej, pisemnej
i praktycznej.
2 Prace pisemne sprawdzające dużą partię materiału (np. dział) nazywane pracami
klasowymi lub sprawdzianami powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i ocenione w ciągu trzech tygodni, ich liczba nie może przekroczyć
dwóch w tygodniu. Dziennie może odbyć się jedna praca klasowa.
3. Praca klasowa, której termin został zmieniony na prośbę uczniów, nie jest wliczana do
ilości prac zaplanowanych w danym tygodniu.
4. Sprawdzanie wiedzy obejmujące materiał bieżący (trzy ostatnie tematy) może być
przeprowadzone bez zapowiedzi i przyjąć formę odpowiedzi ustnej lub pisemnej (tzw.
kartkówka). Odpowiedź pisemną należy ocenić w ciągu dwóch tygodni.
5. Praca klasowa może trwać jedną lub dwie jednostki lekcyjne, kartkówka – do 20.
minut.
6. Praca klasowa z danego przedmiotu nie wyklucza przeprowadzenia kartkówki
z innych przedmiotów.
7. Uczniowi, który w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności korzysta
z niedozwolonych pomocy, nauczyciel zobowiązany jest wystawić ocenę niedostateczną
bez możliwości jej poprawienia.
8. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z powodu nieobecności na pracy
klasowej. W takim przypadku jest on zobowiązany jak najszybciej po powrocie do Szkoły
uzgodnić z nauczycielem termin i formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia na lekcji, nauczyciel ma prawo
egzekwować wiadomości w najbliższym możliwym terminie.
9. Warunkiem przeprowadzenia kolejnej pracy klasowej jest oddanie poprzedniej.
10. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej nie można przeprowadzać prac klasowych i zaliczać zaległego materiału.
11. Wyniki sprawdzianów powinny być znane uczniom na tydzień przed klasyfikacją.
12. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych, zarówno
pisemnych jak i ustnych. Pierwszy dzień po feriach i przerwach świątecznych jest dniem
bez oceniania. Zadawanie prac domowych na okres przerw świątecznych i ferii
dopuszczalne jest w klasach programowo najwyższych.
13. Odstępstwa od powyższych reguł dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności
mogą wystąpić w przypadku zgody zainteresowanych stron.
14. Wszelkie kwestie sporne wyjaśnia dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą
i nauczycielem przedmiotu.
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Rozdział 5
Zasady promowania uczniów do klasy programowo wyższej
§ 18. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr
programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum, rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
§ 19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), Szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 20. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 21.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 i § 22.
§ 21. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia uchwały rady
pedagogicznej o klasyfikowaniu i promowaniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Ustalona ocena nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
3. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 22.
4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.
§ 22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
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niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.
§ 23. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy Szkołę
z wyróżnieniem.
§ 24. 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
Rozdział 6
Zasady przeprowadzania egzaminów
§ 25. 1. Egzamin klasyfikacyjny.
1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego lub
ucznia pełnoletniego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 lit.
b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne,
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
5) Uczniowi, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie
ustala się oceny zachowania.
6) Prośba rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego lub ucznia
pełnoletniego o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności powinna być skierowana do dyrektora Szkoły najpóźniej do godziny
15.00 w dniu poprzedzającym zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (trwa 90
minut w części pisemnej).
8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9) Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się do końca lutego, a egzamin
w klasyfikacji rocznej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11)Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, przeprowadza
komisja powołana przez dyrektora Szkoły, w której skład wchodzą:
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący
komisji;
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b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12)Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 3 lit. b, oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13)W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14)Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego
treść określa § 17 ust. 10 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15)Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja
dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).
16)Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
17)Dla uczniów realizujących indywidualny tok nauki, egzaminy klasyfikacyjne
przeprowadza się przez cały rok szkolny.
18)Niedostateczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego w pierwszym semestrze może
być podstawą do wystawienia końcoworocznej oceny niedostatecznej z danego
przedmiotu.
19)Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, jest nieklasyfikowany.
§ 26. 1. Egzamin poprawkowy.
1) Egzamin poprawkowy w klasyfikacji rocznej przeprowadzany jest na pisemny
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego lub ucznia
pełnoletniego złożony w sekretariacie Szkoły do godz. 15.00 w dniu
poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej (trwa 90
minut w części pisemnej), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii
informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły do dnia zakończenia
rocznych
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin
poprawkowy
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły,
w której skład wchodzą:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego
treść określa § 18 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
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stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja
dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).
7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż
do końca września.
8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2.
§ 27. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
1) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,
dyrektor Szkoły powołuje komisję, która z zajęć edukacyjnych przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej oraz
części ustnej (trwa 90 minut w części pisemnej), z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii
informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły w składzie:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5) Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, którego treść określa
§ 19 ust. 9 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz
wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
6) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja
dotycząca sprawdzianu jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
§ 28. 1. Egzamin gimnazjalny.
1) W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny
obejmujący wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych
i języka obcego nowożytnego.
2) Wymagania egzaminu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
3) Egzamin ma charakter powszechny i jest obowiązkowy.
4) Termin i tryb przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.
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§ 29. 1. Egzamin maturalny.
1) Po zakończeniu edukacji w liceum, absolwenci mogą zdawać zewnętrzny egzamin
maturalny obejmujący wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki,
języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym.
2) Wymagania egzaminu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.
3) Termin i tryb przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.
Rozdział 7
Zasady informowania o wynikach i postępach w nauce
§ 30. 1. Uczeń jest powiadamiany o każdej ocenie.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
§ 31. 1. Rodziców (prawnych opiekunów) informuje się na zebraniach, „drzwiach
otwartych” odbywających się w terminach zgodnych z harmonogramem pracy Szkoły,
podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem oraz poprzez dostęp do informacji
zawartych w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
2. Przed roczną (semestralną) klasyfikacyjną radą pedagogiczną, nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych. Poprzez poinformowanie rozumie się
właściwy zapis proponowanej oceny rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym przed ostatnim w semestrze zebraniem
z rodzicami.
3.
Na
zebraniu
z
rodzicami,
odbywającym
się
na
około
4 tygodnie przed terminem klasyfikacji, wychowawca przedstawia informację dotyczącą
uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt niewystępowania
w terminie wspomnianego zagrożenia nie oznacza gwarancji uzyskania przez ucznia
pozytywnej oceny klasyfikacyjnej semestralnej lub rocznej.
4. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu nakłada na niego obowiązek
zapoznania się z postępami ucznia w nauce i zachowaniu.
5. Niedopełnienie obowiązków przez rodziców (prawnych opiekunów) nie oznacza
nierealizowanie przez Szkołę zasad informowania o przewidywanych ocenach.
§ 32. 1. Radę pedagogiczną informuje się o wynikach klasyfikacji na zebraniach
klasyfikacyjnych.
2. Nadzór pedagogiczny powiadamia się w sposób określony odrębnymi przepisami.
Rozdział 8
Procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
§ 33. 1. Prawo poprawiania oceny przewidywanej przysługuje uczniowi, który:
1) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze
sprawdzianów;
2) z tytułu usprawiedliwionej nieobecności uregulował w terminie wszystkie
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zaległości;
3) posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami
oraz wykonanymi zadaniami domowymi;
4) prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych.
2. W terminie do 7. dni od poinformowania o proponowanej rocznej (semestralnej)
ocenie klasyfikacyjnej, uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć u dyrektora
Szkoły podanie z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia oceny z danego
przedmiotu.
3. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia
wymagania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej. Uczniowi, który
spełnia te warunki przysługuje prawo do poprawy tej oceny o jeden stopień.
4. Aby poprawić ocenę, uczeń musi przystąpić do sprawdzianu sprawdzającego
wiadomości i umiejętności obejmujące zakres materiału z semestru (w przypadku
semestralnej oceny klasyfikacyjnej) lub całego roku szkolnego (w przypadku rocznej
oceny klasyfikacyjnej). Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel
przedmiotu.
5. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel tego przedmiotu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), ale nie później niż do 2. dni od złożenia wniosku.
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Załącznik 2
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 843 z późn. zm.).
3. Statut Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Rozdział 1
Zasady ustalania oceny zachowania
§ 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną
uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.
§ 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 3. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia
w środowisku szkolnym, respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego oraz
ogólnie przyjętych norm etycznych. W szczególności uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia oraz obowiązków określonych
w Statucie Szkoły,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycję Szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
§ 4. 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie Szkoły.
§ 5. 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w sposób holistyczny
(całościowy) na podstawie wyznaczników:
1) szczegółowe kryteria ocen zachowania,
2) opinię o zachowaniu ucznia,
3) ocenę i samoocenę uczniów,
4) uwagi i informacje nauczycieli zawarte w karcie uwag w dzienniku lekcyjnym
danej klasy.
§ 6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
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uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy
jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie
określonych w Statucie Szkoły.
§ 8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 17.
§ 9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający
ocenę powinien ją uzasadnić.
§ 10. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
§ 11. Uczniowi reprezentującemu Szkołę na zawodach, olimpiadach, konkursach oraz
obecnemu na obowiązkowych okresowych badaniach lekarskich w Przychodni
Sportowo-Lekarskiej (obecność na badaniach dotyczy uczniów Gimnazjum nr 54 MS i XX
Liceum Ogólnokształcącego MS) zaznacza się nieobecność wpisując w elektronicznym
dzienniku lekcyjnym „ns” i nie liczy się jako nieobecności.
§ 12. 1. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
§ 13. Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał naganę wychowawcy klasy, nie może
otrzymać oceny semestralnej wyższej niż dobra.
§ 14. Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał naganę dyrektora Szkoły, nie może
otrzymać oceny semestralnej wyższej niż poprawna.
§ 15. W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa otrzymuje
ocenę naganną z pominięciem skali ocen.
Rozdział 2
Szczegółowe kryteria ocen zachowania
§ 16. Aby otrzymać jedną z ocen wymienionych w § 12, uczeń musi spełniać większość
zawartych poniżej kryteriów:
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) jest przygotowany do zajęć zgodnie ze swoimi możliwościami; wyróżnia się wkładem pracy i szczególną aktywnością,
2) może posiadać pojedyncze godziny nieusprawiedliwione oraz spóźnienia,
3) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą; dba o estetyczny i schludny wygląd; jest
zawsze ubrany stosownie do okoliczności,
4) jest tolerancyjny – szanuje poglądy, przekonania i godność osobistą drugiego
człowieka, jest życzliwy i otwarty na potrzeby innych,
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5) dotrzymuje terminów, wywiązuje się z powierzonych mu zadań; nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; reaguje na nieodpowiedzialne zachowania,
6) przestrzega Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów, stosuje się do zaleceń
i zarządzeń nauczycieli i dyrekcji Szkoły,
7) wyróżnia się inicjatywą i aktywnością w pracy na rzecz Szkoły i klasy; służy pomocą koleżankom i kolegom; potrafi współpracować w zespole,
8) pracuje nad własnym rozwojem; osiąga znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) rzetelnie przygotowuje się do zajęć szkolnych,
2) sporadycznie spóźnia się na zajęcia i opuszcza nie więcej niż 5 godzin
w semestrze bez usprawiedliwienia,
3) odznacza się wysoką kulturą osobistą,
4) jest tolerancyjny i szanuje poglądy innych,
5) wywiązuje się z powierzonych mu zadań; nie ulega nałogom,
6) przestrzega Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów; stosuje się do zarządzeń,
7) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły; potrafi działać w zespole,
8) reprezentuje klasę lub Szkołę w konkursach, zawodach, imprezach artystycznych.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) jest przygotowany do zajęć,
2) opuścił nie więcej niż 15 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia,
sporadycznie się spóźnia,
3) jego kultura osobista i dbałość o piękno języka nie budzą zastrzeżeń; jest taktowny, panuje nad emocjami; dba o estetykę własnego wyglądu,
4) nie narusza godności osobistej innych; szanuje odmienne poglądy i przekonania,
5) powierzone zadania stara się wykonywać terminowo i solidnie; pozytywnie
reaguje na zwróconą mu uwagę; nie ulega nałogom,
6) przestrzega Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów; nie stosuje przemocy,
nie zachowuje się agresywnie; szanuje mienie Szkoły i własność prywatną,
7) w miarę swoich możliwości angażuje się w pracę na rzecz Szkoły.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) nie zawsze przygotowuje się do zajęć, jednak stara się nadrobić powstałe w wyniku tego zaległości,
2) opuścił nie więcej niż 20 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, liczba spóźnień nie przekracza 10 na semestr,
3) kulturą osobistą i wyglądem nie odbiega od ogólnie przyjętych norm, sporadycznie otrzymuje upomnienia dotyczące naruszania zasad kultury osobistej,
4) w wypadku konfliktu nie narusza godności drugiego człowieka,
5) zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje
się z powierzonych mu zadań; pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę; stara
się nie ulegać nałogom,
6) nie zawsze przestrzega Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów; nie stosuje
przemocy,
7) rzadko angażuje się w życie klasy i Szkoły.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; często jest
nieprzygotowany do lekcji,
2) opuścił nie więcej niż 30 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, często się
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spóźnia,
3) swoim zachowaniem odbiega od ogólnie przyjętych norm; zaniedbuje higienę
osobistą; często używa wulgaryzmów, jest arogancki, obraźliwie odnosi się do
otoczenia,
4) nie szanuje poglądów i przekonań innych, często narusza godność drugiego człowieka,
5) eksperymentuje z używkami; nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i powierzonych zadań,
6) świadomie narusza Statut i regulaminy Szkoły; często, mimo upomnień, utrudnia
prowadzenie zajęć,
7) odmawia wykonywania zadań na rzecz klasy i Szkoły; nie potrafi współpracować
w zespole.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) demonstruje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, notorycznie nie
przygotowuje się do lekcji,
2) opuścił więcej niż 30 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, spóźnia się na
zajęcia,
3) jest arogancki i wulgarny, demonstruje agresję, przemoc, wandalizm; swoim zachowaniem wystawia złe świadectwo Szkole, szarga jej imię na zewnątrz,
4) poniża godność drugiego człowieka; szydzi z poglądów i przekonań innych,
5) nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ulega nałogom,
6) świadomie i w rażący sposób łamie Statut Szkoły i obowiązujące regulaminy;
niszczy mienie szkolne i własność prywatną; wchodzi w konflikt z prawem; otrzymuje kary statutowe i pomimo tego nie poprawia swojego zachowania,
7) przejawia wrogi stosunek do wszelkich inicjatyw i działalności społecznej na
rzecz klasy i Szkoły.
Rozdział 3
Tryb odwoławczy
§ 17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do
dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w ciągu 2 dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 18. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
Szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 19. 1. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca oddziału,
3) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
4) pedagog,
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5) psycholog,
6) przedstawiciel rady rodziców,
7) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
§ 20. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 21. 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) imię i nazwisko ucznia,
4) wynik głosowania,
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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Załącznik 3
REGULAMIN RADY RODZICÓW ZS NR 5 MS W BYDGOSZCZY

Rozdział I
Podstawa prawna
§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz.329 z późn. zm.),
2) Statut Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół
nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy w skład którego wchodzą:
 XV Liceum Ogólnokształcące
 XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
 Gimnazjum nr 53
 Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół
rodziców lub prawnych opiekunów uczniów szkoły.
3. Rodzice współdziałają ze szkoła za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów
uczęszczających do Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
5. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z
dyrektorem Szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem
prowadzącym Szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji
zadań szkoły.
6. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się
siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają
uczniowie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, rodzice uczniów i
nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.
7. Przedstawiciele klas tworzą Rady Rodziców poszczególnych typów szkół
8. Rady Rodziców wszystkich typów szkół stanowią Zgromadzenie Rad Rodziców
Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
9. Rady Rodziców wszystkich typów szkół prowadzą wspólną działalność
merytoryczną, organizacyjną i finansową.
10. Zgromadzenie Rad Rodziców wszystkich typów szkół reprezentowane jest przez
Szkolną Radę Rodziców.
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Rozdział III
Cele, zakres działania i zadania Rady Rodziców
§3
1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły
w zakresie:
 organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego
 poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły
 zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, dyrektora,
rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie
rocznego planu pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków.
§4
Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i
działania
o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i
działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów ,
nauczycieli i rodziców.
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły.
5) Inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z młodzieżą.
2) Współdziałanie w programowaniu pracy szkoły oraz w planowaniu wydatków
finansowych szkoły.
3) Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym
i społecznym działającym w szkole.
4) Ustalanie stawek wynagrodzenia za pracę nauczycieli w ramach zajęć
pozalekcyjnych (kółka zainteresowań)
5) Podejmowanie decyzji o dofinansowywaniu przedsięwzięć organizowanych przez
szkołę oraz uczestnictwa uczniów w imprezach na zewnątrz.
6) Ustalanie kwot dopłat do wypoczynku uczniów, wyżywienia najuboższych oraz
każdego innego rodzaju wsparcia finansowego uczniów.
7) Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły.
8) Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy ze szkołą,
szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jej działalnością.
9) Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
10)Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na
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okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub
szkoły (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie
losowe lub zewnętrzne itp.)
§5
Do kompetencji Zgromadzenia Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa
Sportowego należy:
1. uchwalenie Statutu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
2. wprowadzenie zmian i modyfikacji w Statucie na wniosek wszystkich organów
Rady Rodziców
3. przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania z działalności Szkolnej Rady Rodziców za
rok szkolny
4. rozpatrywanie na wniosek Dyrektora Szkoły zawieszonych uchwał Rady
Rodziców
5. ustalanie wysokości składek
Rozdział IV
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców
§6
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest Rada Klasowa.
2. Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie Radę Klasową składającą się z
3. osób tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i
sekretarza.
3. Rodzice na zebraniu klasowym wybierają w wyborach tajnych jednego
przedstawiciela do Rady Rodziców. W czasie wyborów jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybrani przedstawiciele klasowi stanowią Radę Rodziców poszczególnych typów
szkół.
5. Przedstawiciele rad klasowych w poszczególnych typach szkół wybierają
spośród siebie delegatów do Szkolnej Rady Rodziców.
6. Szkolna Rada Rodziców składa się z pięciu członków wybranych w następująco:
1) XV LO
– 2 delegatów
2) XX LO MS
– 1 delegat
3) Gimnazjum nr 53
– 1 delegat
1) Gimnazjum nr 54 MS
– 1 delegat
7. Szkolna Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu konstytuuje się
wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika
i sekretarza.
8. Przedstawiciele poszczególnych typów szkół wybierają spośród siebie po jednym
przedstawicielu do Komisji Rewizyjnej.
9. Komisja Rewizyjna w powyższym składzie wybiera spośród siebie
przewodniczącego
i zastępcę.
10. Zebrania przedstawicieli poszczególnych typów szkół zwołuje Szkolna rada
Rodziców w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.
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§7
1) Kadencja członka Szkolnej Rady Rodziców trwa 3 lata począwszy od miesiąca
września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem & 7
ust.3.
2) Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci
do szkoły.
3) Członkowie Rady Rodziców poszczególnych typów szkół mogą odwołać swojego
członka ze Szkolnej Rady Rodziców na wniosek Szkolnej Rady Rodziców lub z
własnej inicjatywy w przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków lub
naruszenia prawa.

1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców
§8
Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu danego organu.
Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo
sekretarz organu lub przewodniczący.
Uchwały są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców.. Rady Klasowe spisują protokół z posiedzenia i przekazują go wychowawcy klasy. Za protokólarz
Rady Rodziców odpowiada sekretarz rady.
W przypadku podjęcia przez Radę uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym
interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7. dni
uzgodnić
z Radą dalszy tok postępowania lub w przypadku nieuzgodnienia zwołać w trybie
pilnym Zgromadzenie Rodziców Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
Członkowie Rad Klasowych, Szkolnej Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji
Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli
gremia które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców
§9
Wybory do poszczególnych organów Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu
jawnym.
Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub
pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na
kandydowanie.
Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej
jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.
Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym
swoim posiedzeniu.
Ustala się następujący porządek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo47

wyborczego Zgromadzenia Rad Rodziców:
1) Sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym zawierające w szczególności informację o realizacji planu pracy i gospodarowania funduszem.
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3) Informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
4) Dyskusja i wolne wnioski.
5) W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczący Szkolnej
Rady Rodziców ogłasza wybory uzupełniające do Szkolnej Rady Rodziców i
Komisji Rewizyjnej. Wyboru dokonują przedstawiciele poszczególnych typów
Rad Rodziców.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
§ 10
Zgromadzenie Rad Rodziców jest zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym w miesiącu wrześniu i na zakończeniu roku szkolnego.
Zgromadzenie Rad Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na
wniosek Rad Klasowych z co najmniej trzech klas, Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej złożony do Szkolnej Rady Rodziców.
§ 11
Szkolna Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 raz w semestrze.
W posiedzeniach Szkolnej Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym
Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne
osoby zaproszone przez przewodniczącego..
Posiedzenia Szkolnej Rady Rodziców odbywają się według planu ustalonego
przez
przewodniczącego.
Na wniosek członka Szkolnej Rady Rodziców plan zebrania może być zmieniony
lub
uzupełniony.
Zmiany planu zebrania wymagają przegłosowania według zasad określonych w
Rozdz. V.
Posiedzenia Szkolnej Rady Rodziców są protokołowane w protokólarzu Szkolnej
Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność Sekretarz prezydium.
§ 12
Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem
sprawozdawczym Zgromadzenia Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może
zbierać
się
także
z własnej inicjatywy lub na wniosek Szkolnej Rady Rodziców, Rady Klasowej lub
dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i
są przedstawiane: Zgromadzeniu Rady Rodziców, Szkolnej Radzie Rodziców oraz
osobom, które wnioskowały o jej zwołanie.
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Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców
§ 13
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców oraz dobrowolnych
wpłat od osób prawnych i fizycznych. Wysokość składek ustala Zgromadzenie
Rady Rodziców na wniosek Szkolnej Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców
mogą
pochodzić
także
z innych źródeł i wpływów od sponsorów.
2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.
1.
3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie –
według swojego uznania i możliwości.
§ 14
1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Szkolną
Radę Rodziców planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym
przez Zgromadzenie Rad Rodziców Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
2. Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia
dokonane przez Zgromadzenie Rad Rodziców.
3. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane
wyjątkowo na podstawie uchwały Szkolnej Rady Rodziców, po stwierdzeniu
ważnego interesu szkoły.
§ 15
1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach
ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
2. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody
Przewodniczącego Rady lub skarbnika oraz opinii Dyrektora Szkoły.
3. Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców.
§ 16
Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszów na
następujące cele:
1. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn
sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych,
sportowych itp.
2. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
3. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i
sportowych,
4. częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek turystycznych i przedmiotowych,
5. zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz
komputerów,
6. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz
podróże służbowe uczniów,
7. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
8. zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
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9. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
10. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
11. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni,
wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące
infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych i
rehabilitacyjnych,
12. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,
13. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
14. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
§ 17
Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzenia czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz
Rady
Rodziców.
W takim przypadku Szkolna Rada Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne
cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

1.

2.
3.

4.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
§ 18
Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia
księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z
zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się pracownika finansowego
uznanego za niezbędnego przez Radę Rodziców. Płace zatrudnionego pracownika
oraz zakres czynności i odpowiedzialności ustala Szkolna Rada Rodziców.
Bezpośredni nadzór nad pracą księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.
Rada Rodziców zakłada w Banku bieżący rachunek oszczędnościoworozliczeniowy
w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i
przelewów. Do realizacji przelewów Szkolna Rada Rodziców upoważnia dwie
osoby, w tym przewodniczącego.
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne
przepisy.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację
uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Szkolna Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora
Szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.
3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
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z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia
wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – Szkolna Rady Rodziców ma
prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
§ 20
Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Rad Rodziców.
Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i
zatwierdzenia.
& 21
Należności oraz zobowiązania w stosunku do Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5, w
tym prawa do rachunku bankowego przejmuje Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego.
§ 22
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców Zespołu Szkół
nr 5 Mistrzostwa Sportowego ul. Berlinga 13 85-796 Bydgoszcz NIP 554 215 45 58 Tel.
052 343 66 67 wew. 12”.
§ 23
Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
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Załącznik 4
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
Rozdział I
Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły
Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty
oraz ich nowelizacje:
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – rezolucja ONZ z dnia 10 grudnia
1948 r. oraz inne akty gwarantujące ochronę praw człowieka,
3) Konwencja o prawach dziecka – konwencja ONZ z dnia 20 listopada 1989 r.,
4) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
5) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
6) rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół,
7) rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych,
8) Statut Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
Rozdział II
Nadrzędny cel wychowania
W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich.
/Jan Paweł II/
Celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz
przygotowanie go do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Szkolny
Program Wychowawczy naszej szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby,
umożliwia wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, moralnym.
W związku z tym Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa
Sportowego dąży do realizowania następujących celów wychowawczych:
 zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i
psychofizycznego oraz osobowościowego w warunkach poszanowania godności
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
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zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do
ukończenia szkoły i wykonywania odpowiedniego zawodu;
uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu
dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych;
kształtowanie postaw społecznie pożądanych i zgodnych z ogólnie przyjętymi
normami współżycia społecznego.
Rozdział III
Sylwetka nauczyciela - wychowawcy
Przeciętny nauczyciel mówi.
Dobry wyjaśnia.
Znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki – inspiruje.
/William Arthur Ward/

Wychowanie to jeden z podstawowych aspektów działalności każdego nauczyciela, stąd
każdy z nich odpowiedzialny jest za wychowanie młodego pokolenia. Najważniejsza
jednak pozostaje rola wychowawcy klasy - który odpowiedzialny jest za koordynację
działań wychowawczych skierowanych na jego klasę. Wychowawca jest rzeczywistym
autorytetem, mistrzem, doradcą i prze wodnikiem dla swoich podopiecznych. Jego
obowiązkiem jest kierowanie się dobrem uczniów, troska o ich rozwój intelektualny,
zdrowie, postawę moralną i obywatelską oraz szanowanie ich godności osobistej.
Do zadań wychowawcy klasy należy:
 opracowanie klasowego programu wychowawczego w oparciu o „Program
wychowawczym szkoły”;
 poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej poszczególnych uczniów;
 zintegrowanie zespołu uczniowskiego wokół wspólnych, zaakceptowanych
społecznie celów szkoły i określonego układu wartości ideowych, moralnych,
poznawczych;
 zorganizowanie samorządnego, bogatego i urozmaiconego organizacyjnie życia
wewnętrznego klasy, sprzyjającego rozwojowi aktywności społecznej każdego z
jego członków;
 zapewnienie uczniom możliwości zaspokojenia określonych potrzeb:
bezpieczeństwa, afiliacji, uznania społecznego, samorealizacji, potrzeb
estetycznych;
 ciągłe diagnozowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych klasy jako całości
i poziomu rozwoju indywidualnego uczniów, prowadzące w rezultacie do
podejmowania odpowiednio przemyślanych działań korygujących i
terapeutycznych;
 stanowcze i odpowiedzialne reagowanie na łamanie przepisów szkolnych przez
uczniów, sytuacji patologicznych i przejawów demoralizacji;
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organizowanie poradnictwa zawodowego, udzielanie informacji o możliwościach
dalszej nauki w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie
dalszego kształcenia;
wykonywanie czynności administracyjnych (prowadzenie dziennika lekcyjnego,
arkuszy ocen, itp.);
utrzymywanie stałego i wzajemnego kontaktu z rodzicami uczniów,
informowanie ich o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji na zajęciach,
włączanie rodziców w życie klasy i szkoły;
współdziałanie ze wszystkimi podmiotami szkoły w zależności od potrzeb i
oczekiwań.
Rozdział IV
WIZJA ABSOLWENTA
Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego,
czego zrobić nie może,
nigdy nie zrobi wszystkiego,
co może.
/John Stuart Mill/

Absolwent naszej Szkoły opierając swój system wartości na wartościach cenionych w
europejskim kręgu kulturowym, w szczególności takich jak: miłość, prawda, dobro,
piękno, szacunek dla tradycji powinien:
 cechować się odpowiedzialnością za własne słowa i czyny;
 przestrzegać zasad tolerancji, demokracji, dostrzegać problemy innych ludzi;
 być patriotą mającym poczucie emocjonalnej więzi ze społecznością lokalną oraz
szacunek do historii, tradycji i dorobku minionych pokoleń Polaków;
 dostrzegać ciągłość kulturową i wspólne fundamenty Zjednoczonej Europy;
 cechować się wysoką kulturą osobistą i poczuciem własnej wartości;
 zdawać sobie sprawę z zagrożeń współczesnego świata i unikać ich;
 posiadać umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość i
obowiązkowość;
 być wrażliwym na sytuację drugiego człowieka i okazywać chęć niesienia
pomocy;
 być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego;
 stosować zasady „fair play” w kontaktach z rówieśnikami;
 rozróżniać zdrową rywalizację i współzawodnictwo od zwyczajnej chęci bycia
lepszym i silniejszym.
Ukierunkowanie młodego człowieka w stronę fundamentalnych wartości oraz
indywidualne podejście do każdego ucznia sprawi, iż w przyszłości będzie go można
określić mianem dojrzałego człowieka.
SYLWETKA DOJRZAŁEGO ABSOLWENTA
I. Samodzielność i twórcze myślenie
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Samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie, którego zasady zna i rozumie. Ma
określone zainteresowania, w których rozwoju wspomaga go wiedza uzyskana w
Gimnazjum i Liceum. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji. Poszukuje
nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, wyzwań, które
dostarczyłyby mu nowych doświadczeń. Potrafi twórczo myśleć, stawiać sobie cele i je
realizować.
II. Świadomość obywatelska
Jest świadom korzeni, z których wyrasta, z czym wiąże się poznanie tradycji i dokonań
przodków oraz szacunek dla nich. Szanuje symbole narodowe. Stosuje się do zasad
współżycia społecznego. Zna zasady
funkcjonowania instytucji państwa
demokratycznego. Jest świadomy tradycji narodowej.
III. Tolerancja
Akceptuje różnice między ludźmi bez pogardy dla odmienności. Umie stopniować oceny
moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
Poznaje
i akceptuje odmienność kulturową innych, ale jednocześnie ma świadomość własnych
wartości, na których buduje swoje życie.
IV. Odpowiedzialność
Jest gotowy do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie i podjęte decyzje.
W działaniu zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.
Potrafi dostosować się do nowej sytuacji i podjąć w niej właściwe działania. Radzi sobie
w sytuacjach konfliktowych.
V. Wrażliwość i otwartość
Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Potrafi przedstawiać swe poglądy i
słuchać zdania innych. Umie cierpliwie poszukiwać poglądów kompromisowych i
podporządkować się woli większości w sprawach nieprzekraczających wyznawanego
świata wartości. Jest wrażliwy na potrzeby koleżanek i kolegów. Służy pomocą innym.
Jest wrażliwy na otaczający go świat, piękno przyrody i ma poczucie odpowiedzialności
za stan środowiska naturalnego.
Wyżej wymienione cechy stanowią pewien wzorzec, do urzeczywistnienia którego
zmierzać będą działania wychowawcze podejmowane w naszej szkole. Efektywność tych
działań wymaga współpracy wszystkich podmiotów szkoły biorących udział w procesie
wychowawczym tj. wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców, dyrekcji oraz
uczniów.
Rozdział V
Obszary oddziaływań wychowawczych
Podczas planowania programów wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas,
brano pod uwagę następujące obszary oddziaływań:
 wychowanie moralne i emocjonalne,
 wychowanie ku wartościom,
 wychowanie społeczne,
 wychowanie prozdrowotne
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Rozdział VI
Programy wychowawcze dla poszczególnych poziomów klas
KLASA I GIMNAZJUM
Lp
.
1.

2.

3.

4.

Obszar
oddziaływań
wychowanie
moralne i
emocjonalne

wychowanie ku
wartościom

wychowanie
społeczne

wychowanie
prozdrowotne

Cel wychowawczy i edukacyjno –
rozwojowy

Słowa klucze

-kształtowanie umiejętności
odróżniania zachowań agresywnych,
uległych i asertywnych;
-kształtowanie umiejętności
racjonalnego korzystania z mediów;
-kształtowanie umiejętności radzenia
sobie z problemami i negatywnymi
emocjami;
-uwrażliwienie wychowanków na
potrzeby innych ludzi i wskazanie
sposobów niesienia im pomocy

-agresja
-asertywność
- zagrożenia płynące
z mediów, Internetu
-emocje
-empatia
-pomoc

-uczenie szacunku do symboli
narodowych oraz poszanowania
miejsc o znaczeniu narodowym;
-wskazanie uczniom sposobów
uczestnictwa w życiu kulturalnym;
-kształtowanie właściwej hierarchii
wartości
-rozwijanie umiejętności
nawiązywania kontaktów,
współdziałania w grupie, umacnianie
przekonania, że prawidłowe
funkcjonowanie społeczności klasowej
uzależnione jest od poznania i
zaakceptowania jej członków;
-wdrożenie uczniów do współpracy z
pedagogiem szkolnym, biblioteką,
poradnią psychologiczno pedagogiczną itd.;
-nauczanie kultury słowa i kultury
osobistej
-uświadomienie uczniom potrzeby
dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną;
-promowanie świadomości
ekologicznej

-patriotyzm
-tolerancja
-szacunek do
tradycji, do ludzi
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-integracja
-współpraca w
grupie
-przełamanie
nieśmiałości
-poznanie się
-adaptacja,
akceptacja

-zdrowy styl życia
-profilaktyka
uzależnień

KLASA II GIMNAZJUM
L
p.

Obszar
oddziaływań

1. wychowanie
moralne i
emocjonalne

2. wychowanie ku
wartościom

3. wychowanie
społeczne

4. wychowanie
prozdrowotne

Cel wychowawczy i edukacyjno –
rozwojowy
-kształtowanie u wychowanków
odporności emocjonalnej w
sytuacjach życia codziennego;
-pogłębianie wiedzy o sobie;
-kształtowanie postawy gotowości
przeciwdziałania agresji i przemocy;
-kształtowanie osobowości ucznia z
naciskiem na umiejętność
rozpoznawania własnych potrzeb i
rozwijania postaw sprzyjających
dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu
-wychowanie w poszanowaniu
tradycji oraz dziedzictwa
kulturowego.
-upowszechnianie wartości
związanych z rodziną;
-rozwijanie świadomości związanej
z prawami człowieka;
- kształtowanie umiejętności
podejmowania trafnych decyzji
-doskonalenie umiejętności
interpersonalnych;
-rozwijanie poczucia przynależności
do społeczności szkolnej;
-kształtowanie zdolności dzielenia
się uczuciami i współodczuwania
-radzenie sobie z gniewem i złością;
-uczenie zachowań asertywnych w
walce z nałogami, promowanie
zdrowego stylu życia
-profilaktyka zdrowotna-badania
kontrolne;
-uświadomienie konieczności
ochrony środowiska i dbałości o jego
utrzymanie
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Słowa klucze
-poczucie własnej
wartości
-odpowiedzialność
-samoocena
-trudne sytuacje
-problemy
-agresja
-przemoc
-emocje

-tradycja
-miłość
-rodzina
-prawa człowieka,
prawa dziecka
- idol a autorytet

-empatia;
-przyjaźń;
-miłość

-trening kontroli
złości;
-uzależnienia;
-profilaktyka
- zagrożenia
współczesnego świata

KLASA III GIMNAZJUM
Lp
.
1.

Obszar
oddziaływań
wychowanie
moralne i
emocjonalne

2.

wychowanie ku
wartościom

3.

wychowanie
społeczne

Cel wychowawczy i edukacyjno –
rozwojowy

Słowa klucze

-rozwijanie umiejętności właściwej
oceny, hierarchizacji i selekcji
dostępnych informacji
-kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje;
-rozwijanie dojrzałości
emocjonalnej;
-uwrażliwienie wychowanków na
potrzeby innych ludzi i wskazanie
sposobów niesienia im pomocy;
-pogłębianie zdolności oceniania i
korygowania własnego
postępowania.
-przygotowanie wychowanków do
umiejętnej oceny własnych
zdolności i predyspozycji
zawodowych;
-zachęcenie uczniów do aktywnego
udziału w życiu kulturalnym;
-rozwijanie poczucia estetyki
otaczającej rzeczywistości.
-wychowanie w poszanowaniu
wartości rodzinnych i społecznych;
-uświadomienie uczniom istoty
praw człowieka, zaznajomienie z
zakresem praw i obowiązków oraz
Deklaracją Praw Człowieka;
-kształtowanie u ucznia właściwej
kultury politycznej

- zagrożenia płynące z
mediów, Internetu
(siecioholizm);
-odpowiedzialność za
siebie i innych;
-empatia
-plany na przyszłość
-motywacja

-rozwijanie postawy szacunku dla
odmienności;
-przygotowanie wychowanków do
podejmowania wyzwań życiowych,
wytyczania i osiągania celów;
-zapobieganie niedostosowaniu
społecznemu i demoralizacji

-tolerancja, akceptacja
-różne oblicza miłości
-autoprezentacja
-odpowiedzialność
karna nieletnich
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-system wartości;
-prawa człowieka;
-rodzina

4.

wychowanie
prozdrowotne

-zapoznanie wychowanków ze
możliwościami profilaktyki
zdrowotnej;
-kształtowanie postawy
odpowiedzialności za zdrowie
własne i innych;
-zwiększenie świadomości
dotyczącej wpływu zdrowego
odżywania i aktywności fizycznej
na zdrowie
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-profilaktyka;
-zdrowy styl życia
(aktywność fizyczna,
sport)
-czas wolny
- zdrowe odżywanie
(dieta)
- pierwsza wizyta u
ginekologa

KLASA I LICEUM

L
p.

Obszar
oddziaływań

1. wychowanie
moralne i
emocjonalne

2. wychowanie ku
wartościom

3. wychowanie
społeczne

4. wychowanie
prozdrowotne

Cel wychowawczy i edukacyjno –
rozwojowy
-kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
podejmowane decyzje;
-rozwijanie samodzielności
myślenia, umiejętności
dokonywania właściwych
wyborów;
-pogłębianie wiedzy o różnych
sposobach radzenia sobie w
trudnych sytuacjach
-prawa i obowiązki ucznia,
człowieka i obywatela;
-zachęcenie uczniów do aktywnego
udziału w życiu kulturalnym;
-rozwijanie myślenia
wielopoglądowego;
-wychowanie w poszanowaniu
wartości rodzinnych i społecznych.
-wdrażanie uczniów do
prawidłowego funkcjonowania w
grupie rówieśniczej;
-akceptacja siebie i innych;
-rozwijanie prawidłowych postaw
społecznych, współistnienie w
grupie rówieśniczej
-zapoznanie wychowanków ze
możliwościami profilaktyki
zdrowotnej;
-kształtowanie postawy
odpowiedzialności za zdrowie
własne i innych
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Słowa klucze
-asertywność;
-system wartości;
-agresja
-moralność
-stres
-problemy okresu
adolescencji

-prawa i obowiązki
-twórczość;
-samorealizacja
-tolerancja, akceptacja
różnic

-nieśmiałość;
-integracja;
-tolerancja;
-współpraca w grupie
rówieśniczej
-radzenie sobie z
problemami
-zagrożenia
uzależnieniami
-pierwsza pomoc
-bulimia, anoreksja;
-dopalacze, sterydy,
narkotyki
-otyłość;
-nowotwory

KLASA II LICEUM

L
p.

Obszar oddziaływań Cel wychowawczy i edukacyjno
– rozwojowy

-planowanie pracy własnej i
1. wychowanie moralne i branie za nią odpowiedzialności;
emocjonalne
-kształtowanie kreatywności i
umiejętności określania
własnych zdolności, możliwości i
predyspozycji;
-rozwój cech psychicznych;
-promowanie kreatywności i
twórczości w podejmowanych
inicjatywach

-kształtowanie właściwych
postaw obywatelskich;
-rozwijanie poczucia
odpowiedzialności;
-kształtowanie autorytetów i
wzorców osobowych
-kształtowanie umiejętności
3. wychowanie społeczne aktywnego słuchania;
-zapoznanie z zasadami
poprawnej komunikacji
werbalnej i niewerbalnej;
-kształtowanie umiejętności
współistnienia i współdziałania
w grupie rówieśniczej;
-przygotowanie do pełnienia
określonych ról społecznych i
zawodowych
2. wychowanie ku
wartościom

4. wychowanie
prozdrowotne

-zapoznanie wychowanków z
możliwościami profilaktyki
zdrowotnej;
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Słowa klucze
-odpowiedzialność
moralna i prawna;
-moje mocne i słabe
strony;
-autoprezentacja;
-twórcze myślenie;
-kreatywność
-uwaga, pamięć,
wnioskowanie,
myślenie abstrakcyjne);
-stres
-motywacja
-patriotyzm, tolerancja
-dorastanie do miłości
(seks, bycie rodzicem)

-aktywne słuchanie;
-komunikacja werbalna
i niewerbalna;
-bariery komunikacyjne
- poczucie
odpowiedzialności za
siebie i innych;

-uzależnienia;
-bulimia, anoreksja

KLASA III LICEUM

L
p.

Obszar oddziaływań Cel wychowawczy i edukacyjno
– rozwojowy

-kształtowanie poczucia
1. wychowanie moralne i odpowiedzialności za
emocjonalne
podejmowane decyzje;
-rozwijanie dojrzałości
emocjonalnej;
-pogłębianie zdolności oceniania
i korygowania własnego
postępowania.

2. wychowanie ku
wartościom

-zachęcenie uczniów do
aktywnego udziału w życiu
kulturalnym;
-stymulowanie samodzielnych
prób twórczych;
-rozwijanie poczucia estetyki
otaczającej rzeczywistości;
-dojrzały system wartości;
-wychowanie w poszanowaniu
wartości rodzinnych i
społecznych

-przystosowanie wychowanka do
3. Wychowanie społeczne współczesnego świata;
-przygotowanie wychowanków
do podejmowania wyzwań
życiowych, wytyczania i
osiągania celów;
-przygotowanie wychowanków
do umiejętnej oceny własnych
zdolności i predyspozycji
zawodowych;

4. wychowanie
prozdrowotne

-promowanie zdrowego stylu
życia;
-kształtowanie postawy
odpowiedzialności za zdrowie
własne i innych;
-profilaktyka zdrowotna;
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Słowa klucze
-dorosłość,
odpowiedzialność,
dojrzałość;
- empatia;
-tolerancja;
-kreatywność,
twórczość;
-radzenie sobie ze
stresem
-zaufanie
-poczucie piękna;
- system wartości
-ojczyzna;
-rodzina (miłość)
-odpowiedzialność

-predyspozycje
zawodowe;
-preorientacja
zawodowa;
- negocjacje

- profilaktyka;
-uzależnienia;
-zdrowe
odżywianie;
-aktywne spędzanie
czasu wolnego

Rozdział VII
Ewaluacja
Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego należy szukać odpowiedzi na
pytanie czy i jak podjęte działania zawarte w programie wychowawczym szkoły
wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągamy założone cele
programu?
Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:
 analiza wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i
nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych;
 analiza innych narzędzi badawczych stosowanych przez różne podmioty szkoły;
 analiza frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych;
 analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań
zaradczych
i postępów w tym zakresie;
 analiza wytworów pracy;
 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 podsumowania udziału uczniów w konkursach, olimpiadach itp.,
 obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych.
Rozdział VIII
Uwagi końcowe
1. Osoby odpowiedzialne za realizację założeń wynikających z Programu
Wychowawczego Szkoły:
 wychowawcy;
 nauczyciele;
 pedagog;
 pielęgniarka;
 rodzice;
 uczniowie;
 dyrekcja szkoły;
 inni pracownicy szkoły.
2. Formy realizacji:
 lekcje wychowawcze;
 lekcje przedmiotowe;
 zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów;
 kontakty z rodzicami (zebrania i drzwi otwarte, warsztaty, prelekcje);
 współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi
proces wychowawczy (PPP, Policja, BORPA, itp.);
 wycieczki klasowe, szkolne, przedmiotowe; obozy
 warsztaty profilaktyczne, prelekcje, zajęcia ze specjalistami.
63

3. Metody:
 wykłady;
 pogadanki;
 dyskusje
 burza mózgów;
 rozmowy indywidualne i grupowe;
 praca w grupach;
 testy;
 zajęcia warsztatowe;
 ankiety;
 psychozabawy.
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Załącznik 5
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W ZS NR 5 MS W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr
111, poz. 535 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn.
zm.).
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179
poz. 1485 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.).

Rozdział I
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który
nie ukończył
18 lat i używa alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy lub innych środków
psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy oraz dyrektorowi Szkoły.
2. Rozpoznanie okoliczności zdarzenia i wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji
przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.
3. Wezwanie do szkoły rodziców/opiekunów ucznia i przekazanie im uzyskanej
informacji przez wychowawcę.
4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami/opiekunami i uczniem w ich obecności.
5. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązanie ucznia do zmiany
zachowania
i zaniechania negatywnego postępowania, zaś rodziców do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem.
6. Zaproponowanie rodzicom profesjonalnej pomocy, zwłaszcza poprzez
skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki.
7. W razie odmowy współpracy rodziców/opiekunów ucznia lub braku zmiany jego
zachowania pisemne powiadomienie o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub
policję, tj. specjalistę ds. nieletnich, przez dyrektora szkoły.
8. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17
lat, przestępstwa ściganego z urzędu, niezwłoczne zawiadomienie policji przez
dyrektora Szkoły.
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Rozdział II
Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje
się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy lub innych
środków psychoaktywnych
1. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów i stworzenie mu warunków
zapewniających bezpieczeństwo.
2. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora Szkoły oraz wychowawcę
klasy/pedagoga/pielęgniarkę.
3. Wezwanie pogotowia celem stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia.
4. Zawiadomienie o fakcie rodziców/opiekunów oraz ew. zobowiązanie ich do
zabrania ucznia ze szkoły.
5. W przypadku agresywnego zachowania ucznia bądź odmowy przyjścia do szkoły
przez rodziców/opiekunów zawiadomienie policji przez dyrektora szkoły (W
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia u ucznia
powyżej 17 roku życia, policja ma możliwość przewiezienia go do
pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. W przypadku
ucznia poniżej 17 roku życia policja ma możliwość przewiezienia go na
komisariat policji).
6. W przypadku ucznia, który nie ukończył 18 lat, zawiadomienie rodziców oraz
sądu rodzinnego przez dyrektora szkoły.
Rozdział III
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyk/substancję psychoaktywną
1.
2.
3.
4.

Zabezpieczenie substancji.
Ustalenie okoliczności znalezienia substancji.
Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Szkoły i policji.
Przekazanie policji zabezpieczonej substancji i poinformowanie o szczegółach
zdarzenia.

Rozdział IV
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń
posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk/substancję
psychoaktywną
1. Zażądanie przez nauczyciela w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog,
dyrektor Szkoły) od ucznia:
1) przekazania podejrzanej substancji;
2) pokazania zawartości torby szkolnej oraz kieszeni, ewentualnie przedmiotów
budzących podejrzenie.
2. Powiadomienie dyrektora Szkoły o swoich spostrzeżeniach.
3. W przypadku utrudniania kontroli teczki i odzieży przez ucznia, wezwanie policji
przez dyrektora Szkoły.
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4. Wezwanie rodziców/opiekunów ucznia.
5. W przypadku dobrowolnego wydania substancji przez ucznia, przekazanie policji
odpowiednio zabezpieczonej substancji przez nauczyciela.
Rozdział V
Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa
6. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora Szkoły.
7. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
8. Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrekcji (o ile jest znany i przebywa na terenie
Szkoły).
9. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.
10. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna
(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem Szkoły i jego
tożsamość nie jest nikomu znana.
11. W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo
przestępstwa lub wykroczenia zobowiązanie dyrektora Szkoły do niezwłocznego
powiadomienia najbliższej jednostki policji.
Rozdział VI
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej; wezwanie lekarza w przypadku
doznania obrażeń przez poszkodowanego.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora Szkoły.
3. Zawiadomienie rodziców/opiekunów ucznia.
4. Powiadomienie policji w przypadku zaistnienia konieczności profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych
świadków zdarzenia.
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji, o których mowa w Rozdz. I - VI,
każdorazowe udokumentowanie okoliczności zdarzenia przez nauczyciela w
postaci
notatki
służbowej.

Dokument został opracowany przez Zespół w składzie:
mgr Michał Laskowski
mgr Sylwia Lewandowska
mgr Daniel Piotrowski
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Załącznik 6
REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY
PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001, nr 135, poz. 1516 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

Rozdział I
Postanowienia wstępne
1. Organizowane przez Szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne
powinny mieć na celu w szczególności:
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury
i historii;
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturowego;
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
e) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
g) przeciwdziałanie patologii społecznej.
2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach
zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;
b) wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie
uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania
kondycyjnego i specjalistycznego;
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne takie jak: biwaki, rajdy, imprezy turystyki
kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły
oraz, w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów
dydaktycznych.
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5. Jeżeli w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce, należy przez to
rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w ust. 3.
Rozdział II
Organizacja wycieczek
1. Dyrektor Szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika
wycieczki.
2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg
wycieczki jest kierownik wycieczki.
3. Kierownik wycieczki informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora
założeniach organizacyjnych wycieczki, a także przedstawia kompletną
dokumentację do zatwierdzenia.
4. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a) kartę wycieczki (w dwóch egzemplarzach);
b) listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),
c) program wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach);
d) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.
5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor Szkoły lub
upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie
karty wycieczki i listy
uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
6. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku,
zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
7. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą
brać udziału w wycieczkach.
8. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor Szkoły po
zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
Rozdział III
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek
1) Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i
opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
2) Opiekunami powinni być nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 MS. Dyrektor Szkoły
może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby
pełnoletnie.
3) Na wycieczce organizowanej poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości,
bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej
jedna osoba nad grupą 30 uczniów.
4) Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków
lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
5) Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków
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narodowych
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić
wyłącznie przewodnicy turystyczni.
6) Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i
gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych
(szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę
odwołać.
7) Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów
oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie
sprawdzać stan liczbowy uczniów.
8) Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku oraz
potwierdzić to odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym.
9) Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach.
10) Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do
przewozu osób pojazdy.
11) W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego
uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania
w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
12) Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie
wycieczki miejscu.
Rozdział IV
Obowiązki kierownika wycieczki
1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji
wycieczki.
3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa
wszystkich jej uczestników.
4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania
nadzoru w tym zakresie.
5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz
zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy.
7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10. Opracowanie rozliczenia finansowego wycieczki dokonane na podstawie
dokumentacji (rachunki, paragony, itp.) oraz przedstawienie go rodzicom
uczniów na najbliższym zebraniu po zakończeniu wycieczki.
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Rozdział V
Obowiązki opiekuna
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
Rozdział VI
Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na
udział w wycieczce.
2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru
wycieczki.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy
bezpieczeństwa.
4. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek zachowywać się w sposób kulturalny i
zdyscyplinowany. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych
przez opiekunów.
5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,
dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
7. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń
kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków
krajobrazowych itp., uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub
opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje
zgodnie ze statutem Szkoły.
13. W sytuacjach drastycznych, kierownik wycieczki ma prawo zażądać interwencji
policji.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach
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2.
3.
4.

5.
6.

zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez
dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego
dziennika klasowego.
Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z
regulaminem i harmonogramem wycieczki.
Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie
podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w
ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w
rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi
uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w
dzienniku lekcyjnym.
Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
inne przepisy stanowiące prawo.

Dokument został opracowany przez Zespół w składzie:
mgr Michał Laskowski
mgr Sylwia Lewandowska
mgr Daniel Piotrowski
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Załącznik 7
REGULAMIN STROJÓW UCZNIOWSKICH ZS NR 5 MS W BYDGOSZCZY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozdział I
Zasady ogólne
Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój oficjalny.
Zabrania się noszenia w szkole nakryć głowy.
Pierwszego Dnia Wiosny oraz w Prima Aprilis dopuszcza się strój dowolny.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się bezwzględnie noszenia dużej
i masywnej biżuterii, łańcuchów, bransolet i pasków nabijanych ćwiekami.
Makijaż dzienny, delikatny. Paznokcie krótkie, nie pomalowane na jaskrawy
kolor.
Książki i przybory szkolne noszone są w plecakach lub tornistrach.
Dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii z wyłączeniem zajęć sportowych.
Rozdział II
Uczeń

1. Strój szkolny:
1) górna część garderoby nie może posiadać elementów ogólnie uznanych za
obraźliwe i wulgarne – kolor stonowany;
2) spodnie – kolor stonowany.
2. Fryzura: włosy zadbane, jeżeli dłuższe, spięte w kitkę, zabronione jest golenie
głowy.
Rozdział III
Uczennica
1. Strój szkolny:
1) spódnica – nie krótsza niż 10 cm powyżej kolan – kolor stonowany;
2) spodnie – długość zakrywająca kolana – kolor stonowany;
3) bluzka, sweter – długość zakrywająca brzuch, plecy, dyskretny dekolt, bez
elementów ogólnie uznanych za obraźliwe i wulgarne;
4) obuwie – obcas nie przekracza 5 cm.
2. Fryzura: włosy zadbane.

Dokument został opracowany przez Zespół w składzie:
mgr Michał Laskowski
mgr Sylwia Lewandowska
mgr Daniel Piotrowski
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Załącznik 8
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Rozdział I
Zagadnienia ogólne
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz
rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym,
nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie
karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.
Rozdział II
Funkcje biblioteki

Biblioteka:
1. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się
w szkole.
4. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
5. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Rozdział III
Organizacja biblioteki

1. Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki
finansowe na działalność biblioteki,
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,
2. Lokal: Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni połączonej
z pracownią multimedialną i czytelni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
 wydawnictwa informacyjne,
 podręczniki i programy szkolne dla gimnazjum,
 bezpłatne podręczniki dla gimnazjum. Wypożyczenie w/w podręczników
objęte jest odrębnym regulaminem,
 lektury szkolne,
 literaturę popularnonaukową i naukową,
 wybrane pozycje z literatury pięknej,
 wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
 podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i
dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
 materiały audiowizualne.
b) rozmieszczenie zbiorów
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Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo – alfabetycznym, wszystkie zbiory
opatrzone są sygnaturą:
 dział lektur,
 literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,
 księgozbiór dla nauczycieli,
 dział książek przygodowych,
 dział baśni i wierszyków dla najmłodszych,
 dział literatury obyczajowej dla młodzieży,
 zbiory audiowizualne,
 księgozbiór podręczny w czytelni.
d) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
e) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno – kulturalne przechowuje się w
bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w
pracowniach przedmiotowych.
4. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel-bibliotekarz,
b) zasady zatrudniania nauczycieli- bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
5. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego,
b) w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum, wypożyczenia są wstrzymane,
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
6. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku
kalendarzowego,
c) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych
ofiarodawców.
Rozdział IV
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
1. Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b. indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c. udzielania informacji,
d. prowadzenia zajęć czytelniczych przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami
poszczególnych przedmiotów,
e. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej
i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
f. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
2. Praca organizacyjno – techniczna.
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest
do:
a. gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e. organizacji udostępniania zbiorów,
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f. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego,
prowadzenie katalogów, zestawień bibliograficznych, itp.).
3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c. sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
d. prowadzi dzienną, półroczną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy
biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism,
e. doskonali warsztat pracy.
Rozdział V
Prawa i obowiązki czytelników
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki lub zbiory audiowizualne,
ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę
wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
6. W stosunku do czytelników, którzy nie rozliczą się z biblioteką mogą być zastosowane
kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
7. Uczeń, który notorycznie nie oddaje w terminie książek lub zalega ze zwrotem książek
z ubiegłych lat, może spotkać się z odmową wypożyczenia kolejnej książki.
8. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą
pozycję, w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez bibliotekarza.
10. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed
końcem roku szkolnego.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu
wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Regulamin wypożyczalni










Z wypożyczalni mają prawo korzystać uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.
Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki lub zbiory audiowizualne na okres
miesiąca, a lektury i nowości na 2 tygodnie.
Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczane zbiory biblioteczne.
Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić, względnie ofiarować w
zamian inną.
Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko na własne nazwisko.
Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone
materiały powinny być oddane do biblioteki.
W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem
rozliczyć się z biblioteką.
Przeglądanie zbiorów bibliotecznych odbywać się może poprzez stronę
internetową szkoły ( zakładka: e-biblioteka).
Korzystających z biblioteki obowiązuje kulturalne zachowanie.
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Regulamin czytelni








Prawo do korzystania z czytelni ma każdy czytelnik.
Należy wpisać się do zeszytu obecności (nazwisko, imię, klasa).
Uprawniony może korzystać na miejscu ze wszystkich zbiorów czytelni.
Książki podaje i odbiera nauczyciel – bibliotekarz.
Czytelnik odpowiada za zbiory biblioteczne, z których korzysta.
W czytelni obowiązuje cisza.
W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i
napojów oraz przebywania w odzieży wierzchniej, którą należy zostawić w
szatni.
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Załącznik 9
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ
1. Pracownia chemiczna jest pomieszczeniem, w którym przy wykonywaniu
ćwiczeń występuje szczególnie dużo zagrożeń. W związku z tym należy zachować
zwiększoną ostrożność. Niedostateczne zaznajomienie się z przyrządami i
właściwościami substancji, z którymi się pracuje, a także nieuwaga może
spowodować nieszczęśliwy wypadek.
2. Prawie wszystkie substancje w pracowni chemicznej należy traktować jako mniej
lub bardziej trujące.
3. W pracowni mogą przebywać uczniowie po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego
obecności. Przebywanie w pracowni bez nauczyciela jest zabronione.
4. Uczniowie zobowiązani są do korzystania zawsze z tych samych miejsc, a także
utrzymania ładu i czystości w pracowni.
5. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia uczniowie muszą być dokładnie
zapoznani z opisem jego przebiegu. Uczniowie również musza zostać dokładnie
zapoznani z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych,
używanych podczas zajęć.
6. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem wskazanych, przez nauczyciela
lub podręcznik, środków ostrożności tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo
siebie
i innych.
7. Wykonywanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządu może nastąpić tylko na
polecenie nauczyciela.
8. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem.
Nie dopuścić do pomieszania chemikaliów.
9. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy należy po zakończeniu ćwiczeń odnieść na
właściwe miejsce w stanie czystym i nie uszkodzonym.
10. Nie wolno używać uszkodzonych przyrządów, nadtłuczonych, pękniętych lub
brudnych naczyń szklanych i porcelanowych. Każde uszkodzenie sprzętu lub
naczyń musi być zgłoszone nauczycielowi.
11. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji lecz zbierać je do
przeznaczonych na ten cel pojemników.
12. Nie wolno wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, gdyż może
to spowodować zapchanie przewodów kanalizacyjnych.
13. Nie wolno wynosić z pracowni żadnych odczynników chemicznych.
14. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji.
Przy wąchaniu danej substancji należy skierować pary do siebie ruchem
wachlującym ręki. Nie wolno tego robić poprzez zbliżenie nosa do badanej
substancji.
15. Szczególną ostrożność należy zachować:
1) przy pracach z substancjami żrącymi (np. stężone kwasy i ługi), gdyż może
dojść do poparzeń, zniszczenia odzieży,
2) podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi. Przy zapalaniu
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palników należy najpierw zapalić zapałkę lub świecę gazową, a dopiero
wtedy otworzyć kurek gazowy.
16. W czasie wykonywania jakichkolwiek prac należy przede wszystkim zadbać
o zabezpieczenie oczu - stosować okulary ochronne.
17. Nie pochylać się nad naczyniem, w którym coś wrze lub do którego wlewa się
ciecz (zwłaszcza żrąca ). Nie dopuszczać do dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz
naczynia - może to doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu.
Probówkę, w której ogrzewa się ciecz, kierować otworem w bok nie do siebie i nie
w stronę sąsiada. Przy podgrzewaniu substancji w probówce nie czynić tego w
jednym punkcie, lecz wykonywać podgrzanie na większej powierzchni.
18. Ćwiczenia z substancjami, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia i
niebezpieczne należy wykonywać pod wyciągiem na polecenie i według instrukcji
nauczyciela.
19. Zabronione jest spożywanie napojów i posiłków w pracowni chemicznej oraz
używanie naczyń laboratoryjnych jako przedmiotów służących do picia czy
spożywania posiłków.
20. Po zakończonej pracy należy pozostawić porządek, a następnie dokładnie umyć
ręce.
21. Natychmiast należy zgłosić nauczycielowi:
1) każdy wypadek skaleczenia się, oparzenia, oblania odczynnikiem i inne, nie
wolno natomiast samodzielnie bez wiedzy nauczyciela podejmować środków
zaradczych,
2) stłuczenie się szkła laboratoryjnego,
3) wylanie się odczynników,
4) inne przypadki nieprzewidziane w instrukcji ćwiczenia.
22. Zachowanie w razie wystąpienia wypadku:
1) Przy zatruciach przez skórę:
a) usunąć odzież z miejsca urazu,
b) zmyć skórę strumieniem zimnej wody tak, by nie skazić zdrowych części
ciała.
2) Przy zatruciach drogą pokarmową:
a) usunąć truciznę z żołądka przez spowodowanie wymiotów (drażnić
palcem tylną ścianę gardła lub podać szklankę bardzo słonej wody),
b) po ustąpieniu wymiotów podać odtrutkę np. zwykłą wodę (rozcieńcza i
zobojętnia truciznę), zawiesinę węgla aktywowanego lub wodny roztwór
białka kurzego (2 białka na szklankę wody),
c) ponownie spróbować spowodować wymioty.
W obu przypadkach bezwzględnie skierować poszkodowanego do lekarza.
23. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie podpisują deklarację o następującej
treści: Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu i przepisów bhp dotyczących
wykonywania ćwiczeń w pracowni chemicznej.
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Załącznik 10
REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGICZNEJ
1. W pracowni mogą przebywać uczniowie po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego
obecności.
2. Nauczyciel powinien przed zajęciami wejść do pierwszy sali aby sprawdzić czy
warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczących się.
3. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek
zgłosić nieprawidłowości swemu dyrektorowi szkoły celem ich usunięcia.
4. Przed zajęciami zaleca się wywietrzenie sali.
5. Uczniowie wchodząc do gabinetu biologicznego, zajmują wyznaczone miejsca
przy stolikach.
6. Sprzęt używany do ćwiczeń z biologii jest dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad
nim sprawują podczas zajęć wszyscy uczniowie i to oni powinni zgłaszać
opiekunowi pracowni wszelkie zauważone usterki. Za stan sprzętu odpowiada
nauczyciel.
7. Przed przystąpieniem do zajęć pracownianych uczniowie powinni być zapoznani
z ich przebiegiem oraz ewentualnymi środkami ostrożności, jakie powinni
przedsięwziąć celem bezpiecznego wykonania zadania. Szczególną dbałość
powinni wykazać przy użytkowaniu mikroskopów i narzędzi preparacyjnych.
8. Wykonywanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządów może nastąpić na polecenie
nauczyciela.
9. Nie wolno używać uszkodzonych przyrządów oraz nadtłuczonych lub pękniętych
preparatów.
10. Zabronione jest spożywanie posiłków w pracowni.
11. W czasie zajęć obowiązuje cisza i skupienie.
12. Po zakończeniu zajęć uczniowie porządkują swoje miejsce pracy, a także całą salę.
13. Należy pamiętać, że po zakończonej pracy należy umyć ręce.

80

Załącznik 11
REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ
1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze
wyznaczone stanowiska.
2. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń bez polecenia nauczyciela.
3. Ćwiczenia należy wykonywać w ciszy i skupieniu.
4. Przy pracy należy zachować daleko idącą ostrożność (bhp).
5. Na stole winny się znajdować jedynie te przyrządy, materiały i narzędzia, które są
niezbędne do wykonywania pracy.
6. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, w
jakim znajdowały się przed zajęciami.
7. Po ćwiczeniach sprzęt należy pozostawić w należytym porządku.
8. Zabieranie ze sobą jakichkolwiek pomocy naukowych jest surowo zabronione.
9. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i wyposażenia pracowni należy
zgłosić nauczycielowi.
10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
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Załącznik 12
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
W szkolnej pracowni komputerowej należy przestrzegać pewnych zasad. Przecież nie
tylko Ty korzystasz z umieszczonych tam urządzeń. Twoje stanowisko komputerowe
wykorzystują także inni uczniowie, pozostawiając na dysku efekty swojej pracy.
1. Opiekę nad pracownią komputerową sprawuje nauczyciel – OPIEKUN
PRACOWNI, którego poleceniom należy się podporządkować.
2. Komputery można uruchomić tylko za zgodą i według wskazówek nauczyciela.
3. Każdy uczeń na zajęciach lekcyjnych pracuje zawsze przy tym stanowisku.
4. Administrator pracowni (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu
użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów sieci lokalnej. Stanowczo
niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego
dostępu do zasobów sieci.
5. Dostęp do serwera posiada tylko opiekun pracowni.
6. Logujemy się tylko na konto użytkownika swojej klasy.
7. Nie wolno przekazywać innym osobom swojego hasła użytkowania.
8. Każdy uczeń zapisuje wykonane prace w swojej teczce.
9. Nie wolno usuwać, ani „poprawiać” cudzych dokumentów. Są one własnością ich
twórców i tylko oni mają prawo dokonywania w nich zmian.
10. Nie wolno zmieniać nazw istniejących teczek czy plików innych użytkowników.
11. Nie wolno wykorzystywać prac innych użytkowników we własnych
dokumentach.
12. Nie wolno uruchamiać żadnych programów bez zgody nauczyciela.
13. Korzystanie z internetu może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela
prowadzącego.
14. Nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (płyt, dyskietek) bez zgody
opiekuna pracowni.
15. Nie wolno instalować jakiegokolwiek oprogramowania przyniesionego z
zewnątrz.
16. Nie wolno uruchamiać programów, które mogą swoim działaniem powodować
zaburzenia stabilności pracy systemu operacyjnego.
17. Bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia nie wolno włączać i wyłączać
żadnych urządzeń znajdujących się w pracowni, a także zmieniać istniejących
między nimi połączeń.
18. Przed wyłączeniem komputera należy zawsze zakończyć działanie wszystkich
programów.
19. O wszelkich usterkach sprzętu komputerowego należy natychmiast powiadomić
nauczyciela.
20. Nie wolno przeszkadzać innym, głośnym zachowaniem.
21. Nie wolno uruchamiać gier bez pozwolenia.
22. Nie wolno żuć gumy podczas zajęć lekcyjnych.
23. Do pracowni nie wolno wnosić napojów, ani żadnych artykułów konsumpcyjnych.
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24. Uczestnicy zajęć powinni zachować w pracowni komputerowej ład i porządek,
dbać
o jej wystrój estetyczny, ponieważ są jej współgospodarzami.
25. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, sprawca zdarzenia
zostanie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu.
26. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni
komputerowej.
27. Osoby łamiące zasady regulaminu pracowni, wykonujące prace inne niż
wynikające z planu lekcji otrzymują uwagę w zeszycie uwag.
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Załącznik 13
REGULAMIN PŁYWALNI
1. Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy ul. Berlinga 13.
2. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu, zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.
4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
5. Wstęp na teren pływalni mają wyłącznie osoby posiadające czepek kąpielowy i
klapki.
6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
1) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
2) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym
nieckę pływalni,
3) hałasować,
4) wprowadzać zwierząt.
7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływali nie
ponosi odpowiedzialności.
8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z
terenu pływalni.
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływackim są obowiązane
podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
11. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
12. Zajęcia na basenie :
1) zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć,
2) grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15. uczestników na
jedną osobę prowadzącą zajęcia,
3) zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów
pływania i ratownika,
4) osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w obuwiu specjalnym
(trampki, klapki, itp.) lub boso,
5) na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący
zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po
zajęciach,
6) spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia,
7) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem
zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie
wpuszczana na pływalnię,
8) za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w czasie zajęć
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
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Załącznik 14
REGULAMIN SAUNY
1.
2.
3.
4.

Saunę włącza i wyłącza osoba do tego upoważniona.
Sauna nie jest miejscem w którym spożywa się posiłki i pije napoje.
Sauna przeznaczona jest dla 5 osób.
Osoba zastrzegająca sobie prawo wyłączności korzystania z sauny wnosi opłatę
za
5 osób.
5. Korzystający z sauny przebierają się w przebieralni w saunie.
6. Wprawdzie wytworzone w saunie ciepło czyni podłoże higienicznym, jednakże
powinno się używać swojego ręcznika na którym się siada.
7. Dozwolone jest pokropienie kamieni wodą przez 2-3 minuty (nie za często) z
małego naczynia.
8. Należy robić 5-10 minutowe przerwy i chłodzić się siedząc poza sauną lub brać
kąpiel pod natryskiem.
9. Współzawodnictwo w tym, kto wytrzyma najcieplejsza parę nie jest polecane.
10. Nie powinno się za dużo jeść i pić bezpośrednio przed pójściem do sauny – po
saunie najlepiej gasi pragnienie czysta woda mineralna oraz rozcieńczony sok.
11. W saunie zabrania się spożywania napojów alkoholowych.
12. Klucz do sauny (podczas korzystania z niej) znajduje się u osoby odpowiedzialnej
za pilnowanie szatni, w związku z bezpieczeństwem korzystających.
13. Za zdrowotne konsekwencje nierozważnego korzystania z sauny kierownictwo
nie odpowiada.
Chcący korzystać z sauny mają obowiązek poradzić się lekarza – saunę przetrwają
wyłącznie osoby o silnym zdrowiu.
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Załącznik 15
REGULAMIN SIŁOWNI
1. Warunkiem korzystania z siłowni jest opłacenie biletu/karnetu wstępu,
zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich przestrzeganie
oraz podpisanie oświadczenia: o aktualnym stanie zdrowia i zapoznaniem się z
poniższym regulaminem.
2. Każdy ćwiczący na siłowni zobowiązany jest do przeprowadzenia badań
lekarskich we własnym zakresie, potwierdzających brak przeciwwskazań
do ćwiczeń fizycznych na siłowni. Szkoła organizująca zajęcia nie
odpowiada za kontuzje lub urazy, które mogą wyniknąć z niedopełnienia
tego obowiązku.
3. Przebywanie i korzystanie z urządzeń i sprzętu w siłowni może odbywać się tylko
w obecności instruktora lub nauczyciela wychowania fizycznego.
4. W siłowni mogą ćwiczyć osoby, które ukończyły 14 lat, na podstawie pisemnej
zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na siłowni ponoszą
wyłącznie ich rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Wstęp do siłowni tylko w zmiennym obuwiu sportowym. W czasie ćwiczeń
obowiązuje strój sportowy. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie
ręcznika.
7. Ćwiczący mogą korzystać z urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.
8. Zabrania się rzucać sztangi oraz sztangietek na podłogę. Po zakończeniu ćwiczeń
sprzęt należy odnieść na wyznaczone miejsce.
9. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania i regulacji urządzeń
treningowych oraz wprowadzania zmian w korzystaniu z nich, niezgodnie z
instrukcją ich obsługi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
10. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub
niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać
instruktorowi, osobie upoważnionej do nadzoru.
11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu siłowni mogą zostać wykluczone z
uczestnictwa w zajęciach treningowych wraz z anulowaniem karnetu lub
biletu wstępu bez zwrotu gotówki.
12. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia z których korzystano winny być
pozostawione
z należytym stanie technicznym.
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenie siłowni bądź sprzętu sportowego,
obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
14. W budynkach szkoły oraz terenie przyległym obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Zabrania się wnoszenia na teren siłowni napojów alkoholowych lub innych
środków odurzających oraz ich spożywania.
15. Zabrania się przebywania w siłowni osobom w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem środków odurzających.
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16. Należy każdorazowo zamykać szatnie. Szkoła nie odpowiada za rzeczy
pozostawione
w szatni.
17. Wszyscy ćwiczący na siłowni zobowiązani są do bezwzględnego
podporządkowania się uwagom i poleceniom instruktorów, osób
upoważnionych do nadzoru i stosowania się do ich poleceń.
18. Za wypadki, urazy i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni
oraz użytkowania urządzeń treningowych w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem oraz instrukcją ich obsługi – Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
19. Dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 MS - w godzinach pozalekcyjnych
obowiązuje odpłatność wg ustalonych stawek.
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Załącznik 16
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
1.
2.
3.
4.

Obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
Wstęp jest bezpłatny.
Z obiektu należy korzystać zgodnie z warunkami technicznymi eksploatacji.
Kompleks czynny jest codziennie w godzinach 8.00 – 22.00 od poniedziałku do
piątku, w tym dla dzieci i młodzieży w godzinach 8.00-20.00, w dni wolne od
pracy (soboty, niedziele) w godz. 8.00 – 22.00, w tym dla dzieci i młodzieży w
godzinach 10.00-20.00.
5. W czasie roku szkolnego, w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00 kompleks
udostępniony jest wyłącznie grupom zorganizowanym z placówek oświatowych.
6. Zajęcia prowadzone w godzinach określonych w punkcie 4 odbywają się pod
nadzorem instruktora środowiskowego, lub innej uprawnionej osoby.
7. Harmonogram zajęć prowadzi instruktor środowiskowy. Korzystanie z obiektu
jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem i wpisaniu
do harmonogramu lub rejestru użytkowników.
8. Przedstawiciel zespołu osób korzystających z boisk zobowiązany jest wpisać się
do rejestru użytkowników z potwierdzeniem danych osobowych.
9. Dorośli mogą korzystać z obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym
obiektem.
10. Jednocześnie z obiektu może korzystać do 30 osób, w tym z boisk do piłki nożnej
do 16 osób, z boiska do koszykówki do 14 osób. Na ogrodzonym terenie obiektu
nie przewiduje się miejsca dla publiczności.
11. Teren kompleksu jest objęty ciągłym monitoringiem.
12. Korzystający z boisk są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na
całym obiekcie, przestrzegania przepisów bhp i p.poż., podporządkowania się
poleceniom instruktorów i pracowników obsługi oraz zachowywania się w
sposób kulturalny.
13. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć zobowiązana jest przed ich
rozpoczęciem do sprawdzenia stanu technicznego boiska. Ewentualne
nieprawidłowości należy zgłaszać bezzwłocznie zarządzającemu.
14. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za:
1) bezpieczeństwo osób naruszających niniejszy regulamin,
2) szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich,
3) rzeczy pozostawione bez opieki.
15. Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów podczas zorganizowanych
zajęć sportowo rekreacyjnych, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
16. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
17. Osoby korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane
zniszczenia.
18. Z boisk można korzystać w odpowiednim obuwiu sportowym. Może to być
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obuwie
z gumowymi spodami (tenisówki trampki itp.). Kategorycznie zabrania się
używania obuwia z metalowymi korkami, czy kolcami oraz metalowymi,
powlekanymi korkami.
19. Na terenie obiektu i w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz:
1) spożywania alkoholu,
2) palenia tytoniu,
3) używania środków odurzających,
4) przebywania na terenie obiektu będąc pod wpływem ww. środków,
5) żucia gumy,
6) ponadto zabrania się:
a) jazdy na deskorolkach, rowerach, motorowerach i innych pojazdach
mechanicznych,
b) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) korzystania z boisk bez zgody zarządzającego,
g) przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwarcia.
20. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i z płyty boiska czuwa
instruktor środowiskowy, który ma prawo przerwać zajęcia i wyprosić poza
obiekt osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może być skierowane
do postępowania karno-administracyjnego (z art.51 § 1 i 2 KW, art. 54 KW),
a w szczególnych przypadkach na drogę postępowania karnego (art.193 KK).
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Załącznik 17
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
1. Korty tenisowe sezonie, czynne są codziennie od godziny 6.00 do 24.00, po
uzgodnieniu z administratorem obiektu także w innych terminach/godzinach.
2. Korzystanie z kortów odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć wynikających
z rezerwacji lub innych działań na terenie kortów.
3. Warunkiem korzystania z kortów jest wykupienie biletu/karnetu wstępu, bądź
zawarcie umowy najmu oraz zapoznanie się z postanowieniami niniejszego
regulaminu i ich przestrzeganie.
4. Do bezpłatnego korzystania z kortów uprawnione są młodzież/uczniowie
uczestniczące w działaniach edukacyjnych pod opieką instruktorów, po
uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w
Bydgoszczy przy ul. Berlinga 13.
5. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym do tenisa
ziemnego.
6. Osoby korzystające z kortów i przebywające na ich terenie zobowiązane są do
szanowania urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz utrzymanie czystości i
porządku.
7. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone podczas gry.
8. Zabrania się gry na bardzo mokrej lub zbyt suchej nawierzchni kortu.
9. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, jak i przebywania
osób nietrzeźwych lub pod wpływem innych środków odurzających;
2) palenia tytoniu;
3) używania wulgarnych słów;
4) wprowadzania psów lub innych zwierząt;
5) jazdy rowerem;
6) przebywania na terenie kortów poza godzinami otwarcia.
10. Korzystający z wszelkich urządzeń na terenie obiektu sportowego są zobowiązani
do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
11. Za ewentualne wypadki, urazy i kontuzje powstałe podczas gry na korcie szkoła
nie ponosi odpowiedzialności.
12. Szkoła nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu sportowego.
13. Osoby, które nie podporządkują się niniejszemu regulaminowi będą pozbawione
prawa korzystania z kortów.
14. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub
wicedyrektorowi ds. sportu ZS nr 5 MS.
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Załącznik 18
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
2. Opłaty za obiady uiszczane są do 3-go dnia każdego miesiąca w:
Banku Pocztowym S.A. I/o Bydgoszcz nr 47 1320 1117 2032 3640 2000 0008
3. Bezpośrednio u pani intendent w pokoju nr 5.
4. Osoby dokonujące wpłat po tym terminie mogą korzystać z obiadów po
zgłoszeniu się i przedstawieniu dowodu wpłaty.
5. Odpis należy zgłosić do intendentki w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9tej.
6. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt jeden
dzień wcześniej, w przypadku wycieczki–obozu 3 dni.
7. Obiady wydawane są w godzinach od 12. do 14.
8. Obiady wydawane są tylko za okazaniem dowodu wpłaty.
9. Nad bezpieczeństwem uczniów stołujących czuwają dyżurujący nauczyciele.
10. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
1) spokojnie poruszać się po stołówce,
2) zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu
naczyń,
3) zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów,
obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów),
4) zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na
stoliku
i pod nim, zasunąć krzesło),
5) szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie
dziurawić
i nie malować cerat),
6) naprawić szkodę uczynioną w stołówce.
11. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.
12. Wnoszenie odzieży i plecaków jest zabronione.
13. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany
wychowawca, rodzice oraz dyrektor Szkoły.
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Załącznik 19
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Zespołu Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
§ 2. Samorząd Uczniowski działający w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w
Bydgoszczy, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX
1991 r. (Dz.U. z 1991r.; nr 95, poz. 425 z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II
Cele działalności SU
§ 3. Do głównych celów działalności SU należą:
1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz
podejmowanych wspólnych decyzji w sprawach Szkoły,
2. przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,
opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach Szkoły,
3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i
realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w Szkole,
6. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą
rodziców
i innymi organami.
Rozdział III
Opiekun SU
§ 4. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§ 5. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne,
bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§ 6. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2. inspirowanie uczniów do działania,
3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
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Rozdział IV
Organy SU – kompetencje, zadania, struktura
§ 7. Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorząd Uczniowskiego.
3. Rzecznik Praw Ucznia.
4. Skarbnik.
5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Ich kadencja trwa 2 lata. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być
łączone.
§ 8. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
1. identyfikują potrzeby uczniów,
2. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
3. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§ 9. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
1. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych zapisów Statutu Szkoły,
Zarządu SU i dyrektora / dyrekcji szkoły w zakresie przysługujących mu / im
prerogatyw,
3. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 10. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
1. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
2. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
3. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
4. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz
Statutem Szkoły,
5. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań
Przewodniczącego SU z działalności SU i innych sprawach wniesionych przez
członków Zarządu SU pod obrady.
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu
SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych
przynajmniej raz na kwartał.
§ 11. Do kompetencji Zarządu SU należy:
1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
2. opracowanie rocznego planu działania SU,
3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
4. przestawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków SU,
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5. sprawowanie opieki nad Kroniką Szkoły, wskazując co miesiąc inną klasę, która
przez okres następnych 4 tygodni sporządza wpisy do Kroniki, zdając relację ze
szkolnych wydarzeń,
6. zbieranie i archiwizowanie (w teczce/segregatorze) bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie
co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
§ 12. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacji celów SU,
2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, w zakresie
przewidzianym w Statucie Szkoły,
3. uwzględnienie w swojej działalności potrzeb uczniów,
4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 13. Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika,
4. Rzecznika Praw Ucznia,
5. Trzech stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez
siebie sekcji.
§ 14. Przewodniczący SU:
1. kieruje pracą Zarządu SU,
2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz
innych organizacji,
3. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy
Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów
Klasowych,
5. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych
wskazuje inną osobą sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do
archiwum dokumentacji SU.
§ 15. Skarbnik Zarządu:
1. gromadzi środki finansowe i wpłaca je na konto szkoły (subkonto Samorządu
Uczniowskiego),
2. zarządza zgromadzonymi środkami (wpłaca/ wypłaca) tylko za pośrednictwem
konta Szkoły (subkonto Samorządu),
3. corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Radzie Pedagogicznej,
Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.
§ 16. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań
stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
§ 17. 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzję zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylne przez
dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem Szkoły.
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Rozdział V
Ordynacja wyborcza
§ 18. Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych
wybierani są co dwa lata w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne,
powszechne, bezpośrednie i większościowe.
§ 19. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń Szkoły.
§ 20. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
1. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, który nie został
zawieszony w prawach ucznia i nie otrzymał nagany/nagan, uwagi/uwag
wynikających z nieprzestrzegania przez niego zapisów Statutu Szkoły oraz
regulaminów poszczególnych pracowni szkolnych,
2. przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
3. opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.
§ 21. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3.
godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem
czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w
głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
§ 22. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna
Komisja Wyborcza w skład której wchodzi jeden losowo wybrany przedstawiciel każdej
klasy, który nie jest kandydatem. W dalszym postępowaniu Komisja wybiera spośród
członków swojego Przewodniczącego oraz powołuje komisję skrutacyjną.
§ 23. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na trzy tygodnie przed ustalonym
przez dyrekcję Szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
wyborczej przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem wyborów,
3. przygotowanie wyborów,
4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
5. przeprowadzenie wyborów,
6. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
§ 24. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborcza w czasie dwóch tygodni przed
ustalonym przez dyrekcję Szkoły terminem wyborów i według zasad określonych
przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowanie nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na
Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą
w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji szkolnej członkom
Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg
instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, którzy otrzymał największą ilość głosów.
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5. Członkami Zarządu SU zostają pierwsze cztery osoby, które otrzymały największą
liczbę głosów.
6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę
głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w
kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje
trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory
uzupełniające.
§ 25. 1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa
w razie:
1) rezygnacji,
2) końca kadencji,
3) po ukończeniu nauki w Szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
1) rezygnacji,
2) końca kadencji,
3) odwołania decyzją dyrekcji Szkoły lub rady pedagogicznej, lub jeśli stanowi o
tym zapis w Statucie Szkoły.
3. Jeżeli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
1) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy
powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza
uzupełniające wybory,
2) w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące
ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza wybory powszechne,
3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się
uzupełniające wybory powszechne,
4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu
miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające
wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo
dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział VI
Finansowanie działalności
§ 26. SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU
i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje
wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe – techniczne
§ 27. 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady
Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU,
dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów
Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie dwóch tygodniu od daty
jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn.
01.12.2011 i wchodzi w życie z dn. 15.12.2011.
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