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1334
Rozporz¹dzenie Nr 8/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "nie¿nica".
Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001
r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1189, Nr 145
poz. 1623, Dz. U. z 2002 r. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "nie¿nica",
zwany dalej rezerwatem, obszar obejmuj¹cy powierzchniê
24,92 ha, po³o¿ony w Gminie Dobra, w powiecie limanowskim.
§2
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze wzglêdów
przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych naturalnego fragmentu buczyny karpackiej.
§3
1. W sk³ad rezerwatu wchodzi obszar czêci dzia³ek ewidencyjnych: nr 919 (oddzia³ 74A b, c, linia oddzia³owa) o powierzchni
12,33 ha i nr 920 (oddzia³ 74 k, l, m) o powierzchni 12,59 ha,
po³o¿ony w jednostce ewidencyjnej Dobra, w obrêbie Por¹bka.
2. Oddzia³om i wydzieleniom wyszczególnionym w ust. 1 odpowiadaj¹ oddzia³y i wydzielenia oznaczone "Planem urz¹-

dzenia lasu Nadlenictwa Limanowa" na okres od 1.01.1996
r. do 31.12.2005 r., wed³ug stanu na dzieñ 9.03.2004 r.
§4
1. Na terenie rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia
ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich
i wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód,
gleby oraz powietrza,
4) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
5) wydobywania ska³ i minera³ów,
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
7) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami wyznaczonymi,
8) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
9) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
10) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
11) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochrona przyrody z wyj¹tkiem znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach
objêtych ochron¹,
12) zak³ócania ciszy,
13) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego
organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
14) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹:
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1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony lub
rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoci nie ujêtych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania
ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej lub dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,
4) obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich gospodarczego wykorzystania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa
w³asnoci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Poz. 1334, 1335
1335
Rozporz¹dzenie Nr 9/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Luboñ Wielki".
Na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001
r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1189, Nr 145
poz. 1623, Dz. U. z 2002 r. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1

§5
Przebieg granic rezerwatu okrela mapa w skali 1:10 000,
która stanowi za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§6

Uznaje siê za rezerwat przyrody pod nazw¹ "Luboñ Wielki",
zwany dalej rezerwatem, obszar obejmuj¹cy powierzchniê 35,24
ha, po³o¿ony w Gminie Mszana Dolna, w powiecie limanowskim.
§2

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia traci
moc Zarz¹dzenie Nr 179 Ministra Lenictwa i Przemys³u
Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 49 poz. 339).
§7

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze wzglêdów
przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych ca³oci osuwiska fliszowego z bogactwem form geologicznych oraz naturalnych drzewostanów bukowych i bukowo-jod³owych.
§3

Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego.
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 8/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
REZERWAT PRZYRODY "NIE¯NICA"
skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie

1. W sk³ad rezerwatu wchodzi obszar dzia³ki nr 1/1 (oddzia³
116 a, b, c, droga) o powierzchni 33,53 ha i czêci dzia³ki
nr 1/2 (oddzia³ 115 b) o powierzchni 1,71 ha, po³o¿ony w jednostce ewidencyjnej Mszana Dolna, w obrêbie Raba Ni¿na.
2. Oddzia³om i wydzieleniom wyszczególnionym w ust. 1 odpowiadaj¹ oddzia³y i wydzielenia oznaczone "Planem urz¹dzenia lasu Nadlenictwa Limanowa" na okres od 1.01.1996 r.
do 31.12.2005 r., wed³ug stanu na dzieñ 9.03.2004 r.
§4
1. Na terenie rezerwatu zabrania siê:
1) polowania, chwytania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, p³oszenia
ich i zabijania, zbierania poro¿y zwierzyny p³owej, niszczenia nor i legowisk zwierzêcych oraz gniazd ptasich i
wybierania z nich jaj,
2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód, gleby
oraz powietrza,
4) zmiany stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one innym celom ni¿ ochrona przyrody,
5) wydobywania ska³ i minera³ów,
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u¿ytkowania,
7) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania róde³ wiat³a o otwartym p³omieniu poza miejscami wyznaczonymi,
8) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
9) wprowadzania psów bez smyczy i kagañca,
10) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
11) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków nie zwi¹zanych z ochrona przyrody z wyj¹tkiem znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objêtych ochron¹,
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12) zak³ócania ciszy,
13) prowadzenia badañ naukowych bez zgody w³aciwego
organu uznaj¹cego obszar za rezerwat przyrody,
14) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹:
1) wykonywania zabiegów wynikaj¹cych z planu ochrony
lub rocznych zadañ ochronnych, a tak¿e w przypadku koniecznoci likwidacji nag³ych zagro¿eñ, czynnoci nie ujêtych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych
za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,
2) prowadzenia akcji ratowniczej lub dzia³añ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem publicznym, zapobieganiem lub likwidacj¹ skutków klêski ¿ywio³owej,
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoci kraju w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa,
4) obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich
gospodarczego wykorzystania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa w³asnoci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§5
Przebieg granic rezerwatu okrela mapa w skali 1:10 000,
która stanowi za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.
§6

Poz. 1335, 1336, 1337
1336
Obwieszczenie
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o sprostowaniu b³êdu.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz.
499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) prostuje siê nastêpuj¹ce b³êdy
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego:
1) w uchwale Nr XXXVIII/351/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 18
lutego 2004 r. w sprawie sprzeda¿y lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 62, poz. 792) w § 6 skrela siê ustêp 3.
2) w uchwale Nr VIII/75/2003 Rady Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 285, poz. 3387) w stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Statucie Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce w § 82 ust. 1 zamiast cyfry "1" winna byæ liczba "1/4".
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
1337

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia traci
moc Zarz¹dzenie Nr 109 Ministra Lenictwa i Przemys³u
Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 25 poz. 205).
§7
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego.
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 9/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
REZERWAT PRZYRODY "LUBOÑ WIELKI"
skala 1:10 000

Uchwa³a Nr XI/106/2003
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Biecz miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 z pón. zm.) oraz art. 13 pkt. 2
i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 63, poz. 718 z pón. zm.) Rada Miejska w Bieczu uchwala,
co nastêpuje:
§1

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie

Ustala siê zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie Gminy Biecz jak ni¿ej:
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie mog¹ byæ bli¿ej usytuowane ni¿ 50 mb. od nastêpuj¹cych obiektów:
 kultu religijnego (koció³, kaplica, cmentarz),
 placówek owiatowo - wychowawczych (szko³a, przedszkole).
2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych do
4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane w bezporedniej stycznoci z obiektami wymienionymi w pkt. 1.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ bli¿ej
usytuowane ni¿ 25 mb. od obiektów wymienionych w pkt. 1.
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4. Odleg³oæ usytuowania punktu sprzeda¿y detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych mierzona jest wzd³u¿
uczêszczanej drogi dojcia do placówki handlowej od ustalonych obiektów.
5. Dopuszcza siê sezonow¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych
na zewn¹trz lokalu gastronomicznego w tzw. ogródkach piwnych w ramach posiadanego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Biecz.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Bieczu Nr IV/46/2003
z dnia 27 luty 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy
Biecz liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Biecz.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§3
Traci moc uchwa³a Nr XI/127/99 Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 29 wrzenia 1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/
102/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycz¹cej okrelenia zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych, warunków sprzeda¿y tych napojów oraz szczegó³owych zasad wydawania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem
sprzeda¿y na terenie Gminy Biecz.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: M. wierz
1339
Uchwa³a Nr XV/143/2004
Rady Gminy Jab³onka
z dnia 22 marca 2004 r.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: M. wierz
1338
Uchwa³a Nr XI/107/2003
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Biecz liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zaw.
pow. 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa, przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pón. zm.) Rada Miejska
w Bieczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
w iloci:
 do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y - 38 punktów,
 do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y - 9 punktów.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jab³onka w czêci obejmuj¹cej so³ectwa: Chy¿ne, Lipnica Ma³a, Orawka, Podwilk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Jab³onka uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jab³onka, obejmuj¹cy obszary w granicach administracyjnych so³ectw:
1) Chy¿ne,
2) Lipnica Ma³a,
3) Orawka,
4) Podwilk.
2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1 zawarte s¹
w dalszej czêci niniejszej uchwa³y, oraz w rysunku planu
stanowi¹cym, jako Za³¹czniki Nr 1 i Nr 2 i Nr 3 do niniejszej
uchwa³y, integraln¹ czêæ planu.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§2
1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - rozumie siê przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jab³onka, obejmuj¹cy
miejscowoci: Chy¿ne, Lipnica Ma³a, Orawka, Podwilk,
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stanowi¹cy przepis gminny, którego ustalenia zosta³y
wyra¿one w formie okrelonej w § 1, ust. 2,
2) rysunku planu - rozumie siê przez to rysunek planu opracowany w technice cyfrowej, z wykorzystaniem:
 map topograficznych w skali 1:10 000, których treæ
zawiera dane sytuacyjno-wysokociowe,
 map ewidencji gruntów w skali 1:2880 i 1:2000;
wydruk rysunku planu w czêci obejmuj¹cej so³ectwo
Chy¿ne stanowi za³¹cznik Nr 1, w czêci obejmuj¹cej so³ectwo Lipnica Ma³a stanowi za³¹cznik Nr 2 i w czêci
obejmuj¹cej so³ectwa Orawka i Podwilk stanowi za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y;
3) ustawie - rozumie siê przez to przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.),
4) dzia³ce budowlanej - rozumie siê przez to nieruchomoæ
(dzia³kê gruntu) lub tak¹ jej czêæ, która po³o¿ona jest
w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy oraz której wielkoæ, cechy geometryczne, dostêp
do drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej pozwalaj¹ na realizacjê obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu i z zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów,
5) intensywnoci zabudowy terenu (dzia³ki budowlanej) rozumie siê przez to wskanik definiowany jako stosunek
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danym terenie (dzia³ce budowlanej) do powierzchni tego terenu; powierzchniê budynku
liczy siê w obrysie cian zewnêtrznych lub, w przypadku
kondygnacji poddasza, w obrysie stropodachu na wysokoci 1 m od poziomu pod³ogi,
6) wysokoci budynku - rozumie siê przez to wysokoæ liczon¹ od rzêdnej poziomu przyleg³ego terenu do rzêdnej
kalenicy dachu budynku; je¿eli budynek po³o¿ony jest na
stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku.
2. U¿yte w planie wyra¿enia:
1) obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny, obiekt ma³ej architektury - okrelaj¹ przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016),
2) zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, budynek u¿ytecznoci publicznej, budynek zamieszkania zbiorowego, budynek rekreacji indywidualnej, budynek gospodarczy - okrelaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270),
3) drogi, ulice - okrelaj¹ przepisy ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenie MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
3. Wyra¿enia, o których mowa w ust. 2 interpretuje siê wed³ug
stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.
§3
1. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru po³o¿onego w granicach
administracyjnych gminy Jab³onka, obejmuj¹cego so³ectwa:
1) Chy¿ne,
2) Lipnica Ma³a,
3) Orawka,
4) Podwilk,
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2. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ zagadnienia wymienione
w art. 10 ust. 1 i 1b ustawy, w tym w szczególnoci:
1) linie rozgraniczaj¹ce, przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów o ró¿nych funkcjach, w tym równie¿ ulic
i dróg publicznych, terenów infrastruktury, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych,
2) szczególne warunki zagospodarowania wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego,
zasobów wodnych, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych,
w tym równie¿ granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,
3) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy,
w tym równie¿ w zakresie kszta³towania formy architektonicznej i gabarytów obiektów, a tak¿e wskaników intensywnoci zabudowy,
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
w tym równie¿ w zakresie stosowania indywidualnych
lub grupowych systemów odprowadzania i oczyszczania
cieków,
5) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.
§4
1. Na rysunku planu uwidoczniono obszary i obiekty, dla których maj¹ zastosowanie uregulowania prawne wynikaj¹ce
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych oraz z przepisów
prawa miejscowego, a tak¿e z wydanych decyzji administracyjnych.
2. Rysunek planu zawiera nastêpuj¹ce oznaczenia obszarów
i obiektów, o których mowa w ust. 1 oraz inne oznaczenia
o charakterze informacyjnym, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
1) granice obszarów objêtych ustaleniami planu,
2) granice administracyjne Gminy Jab³onka oraz so³ectw
gminy Jab³onka,
3) granice otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego,
4) granice rezerwatu przyrody "Bembeñskie" utworzonego
rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 4, poz. 17) w granicach so³ectwa Podwilk,
5) pomniki przyrody (³¹cznie 5 obiektów - wed³ug rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody):
a) w Orawce:
 grupa drzew - 6 lip - przy kociele parafialnym (nr
rej. 254),
 jesion - na placu przy kociele (nr rej. 404),
b) w Podwilku:
 grupa drzew - 3 lipy (nr rej. 135),
6) orientacyjny zasiêg terenów zalewowych Q 1 %,
7) odcinki nieustabilizowanych koryt potoków podlegaj¹cych
intensywnemu dzia³aniu erozji,
8) tereny osuwiskowe - czynne i ustabilizowane,
9) granice zdrenowanych gruntów rolnych,
10) udokumentowany zasiêg wystêpowania torfowisk,
11) granice lasów ochronnych (w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych),
12) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:
a) w Orawce:
 koció³ parafialny p.w. w. Jana Chrzciciela (A-167/
98/70),
 farbiarnia nr 61 (A-487/87),
b) w Podwilku:
 koció³ parafialny p.w. w. Marcina (A-740/94),
 cmentarz ¿ydowski (A-589/89),
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13) strefy ochrony konserwatorskiej, wyznaczone w otoczeniu
zespo³ów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków:
a) w Orawce - wokó³ kocio³a parafialnego i farbiarni,
b) w Podwilku - wokó³ kocio³a parafialnego oraz wokó³
cmentarza ¿ydowskiego,
14) przebieg istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Raba Wy¿na - Jab³onka, wraz z orientacyjnym zasiêgiem ograniczeñ w lokalizacji zabudowy,
15) ujêcia wód powierzchniowych dla wodoci¹gów komunalnych i grupowych oraz ich stref ochrony bezporedniej:
a) w Orawce i Podwilku - ujêcia dla wodoci¹gu Spó³ki
Wodnej "Danielki", zasilaj¹cego Jab³onkê,
b) w Lipnicy Ma³ej,
16) potencjalny zasiêg stref ochrony poredniej istniej¹cych
i projektowanych ujêæ wód,
17) granice zasiêgu g³ównego zbiornika wód podziemnych
(G.Z.W.P.) "Dolina kopalna Nowy Targ" - wyznaczone
w oparciu o materia³y WO UW w Krakowie (przeskalowane z mapy w skali 1 : 500 000); w obrêbie zbiornika
po³o¿ona jest po³udniowa czêæ so³ectwa Lipnica Ma³a
oraz so³ectwo Chy¿ne w ca³oci,
18) strefy wymaganych minimalnych odleg³oci cmentarzy
od zabudowañ mieszkalnych i niektórych obiektów podstawa prawna: rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okrelenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315); wyznaczone na
rysunku planu linie okrelaj¹ minimaln¹ odleg³oæ (50
metrów) cmentarza od zabudowañ mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych b¹d przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoci, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, z zastrze¿eniem,
¿e teren w granicach od 50 do 150 metrów od cmentarza
posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody s¹ do tej sieci pod³¹czone.
§5
1. Obszar objêty ustaleniami planu podzielony zostaje na tereny o okrelonym przeznaczeniu, które s¹ wyodrêbnione na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami literowymi.
2. Wyznacza siê nastêpuj¹ce rodzaje terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug - oznaczone
symbolami "MU" i "MU1",
2) tereny us³ug publicznych - oznaczone symbolem "UP",
3) tereny us³ug o charakterze komercyjnym - oznaczone
symbolem "UC",
4) tereny us³ug zwi¹zanych z funkcj¹ turystyki i rekreacji oznaczone symbolem "UT",
5) tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu drogowego oznaczone symbolami "UTK" i "UTK1",
6) tereny cmentarzy - oznaczone symbolem "ZC",
7) tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - oznaczone symbolem "WZ",
8) tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczania cieków oznaczone symbolem "NO",
9) tereny dróg i ulic - oznaczone symbolami "KGP", "KGP/
KZ", "KZ", "KZ/KD", "KL" i "KD" oraz bez oznaczeñ literowych,
10) tereny u¿ytków rolnych - oznaczone symbolem "RP",
11) tereny u¿ytków rolnych i lenych z dopuszczeniem rekreacji zimowej - oznaczone symbolem "RPL",
12) tereny wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzd³u¿ cieków wodnych - oznaczone symbolami
"RW" i "RW1",
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13) tereny lasów, zadrzewieñ, torfowisk i gruntów rolnych
wskazanych do zalesieñ - oznaczone symbolem "RL".
3. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 i 2 zawarte s¹ w rozdziale II niniejszej uchwa³y.
§6
1. Zmiana zagospodarowania terenu, w tym polegaj¹ca na
rozbudowie, przebudowie lub lokalizacji nowych obiektów
budowlanych, jest dopuszczalna pod warunkiem zgodnoci:
1) z ustaleniami planu,
2) z przepisami szczególnymi powszechnie obowi¹zuj¹cymi
oraz z przepisami prawa miejscowego.
2. Wyznaczone w planie przebiegi dróg i ulic mog¹ byæ korygowane wy³¹cznie w zakresie niezbêdnym dla spe³nienia warunków technicznych okrelonych w przepisach szczególnych.
W szczególnoci dopuszcza siê korekty przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 7 ("KGP"), polegaj¹ce na lokalnym
przesuniêciu lub poszerzeniu wyznaczonego pasa rezerwy
terenu, w zakresie niezbêdnym dla zapewnienia prawid³owych parametrów technicznych drogi.
3. Dopuszcza siê, bez potrzeby dokonywania zmiany planu,
niewielkie korekty lokalnego uk³adu komunikacyjnego wynikaj¹ce z dostosowania do warunków w³asnociowych
i terenowych, o ile:
1) nie prowadz¹ do jakociowego pogorszenia rozwi¹zañ
uk³adu komunikacyjnego w stosunku do rozwi¹zañ wyjciowych,
2) zachowane bêd¹ zasady organizacji uk³adu komunikacyjnego, w tym punkty wêz³owe (skrzy¿owania, wjazdy),
3) zmiany zostan¹ uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególnoci z w³acicielami gruntów,
na których dokonywana jest korekta oraz z w³aciwym
zarz¹dem drogi.
§7
1. W granicach obszaru objêtego ustaleniami planu dopuszcza siê wy³¹cznie takie formy dzia³alnoci, których znacz¹ce oddzia³ywanie na rodowisko, wy¿sze ni¿ poziom dopuszczalny, nie wystêpuje poza terenem zajmowanym
przez zak³ad, ani nie powoduje niedopuszczalnego obni¿enia standardów rodowiskowych pomieszczeñ mieszkalnych znajduj¹cych siê na tym terenie.
2. W przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych oraz
zwi¹zanych z gospodark¹ ciekow¹ (obwodnicowe odcinki
dróg krajowych i wojewódzkich oraz oczyszczalnie cieków)
przewiduje siê mo¿liwoæ utworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania w oparciu o przepisy szczególne.
3. Na ca³ym obszarze objêtym ustaleniami planu dopuszcza
siê, z zastrze¿eniem ust. 4:
1) modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej, zagrodowej i gospodarczej, a tak¿e, z zastrze¿eniem ust. 5, jej rozbudowê,
2) realizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla potrzeb lokalnych z zakresu: zaopatrzenia
w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz i ciep³o oraz telekomunikacji,
3) wytyczanie dróg dojazdowych, cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych, szlaków turystycznych.
4. Realizacja inwestycji wymienionych w ust. 3 jest dopuszczalna o ile nie powoduje naruszenia przepisów dotycz¹cych ochrony gruntów rolnych i lenych, w szczególnoci
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art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.).
5. Rozbudowa budynków po³o¿onych w terenach nie przeznaczonych na cele zabudowy a tak¿e wymiana substancji
jest dopuszczalna, je¿eli nie narusza przepisów szczególnych oraz pod warunkiem uwzglêdnienia zasad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹cych w terenach mieszkaniowo-us³ugowych ("MU"); mo¿liwoæ rozbudowy ogranicza
siê do zwiêkszenia powierzchni u¿ytkowej budynku o nie
wiêcej ni¿ 20 %; rozbudowa mo¿e byæ przeprowadzona
jednorazowo w okresie obowi¹zywania planu, bez mo¿liwoci ponownego zwiêkszenia powierzchni obiektu.
6. Realizacja zabudowy w obszarach po³o¿onych w zasiêgu
zagro¿eñ zalewowych Q 1% oraz w bezporednim s¹siedztwie potoków dopuszczalna jest wy³¹cznie w uzgodnieniu
i na warunkach okrelonych przez w³aciwy organ ds. ochrony przeciwpowodziowej oraz administratora cieku; lokalizacja wymaga przeprowadzenia oceny skali zagro¿enia
oraz zastosowania rozwi¹zañ projektowych zabezpieczaj¹cych obiekt przed skutkami dzia³ania wód powodziowych.
7. Po opracowaniu przez organy w³aciwe ds. gospodarki
wodnej dokumentów, o których mowa w art. 82 oraz
w art. 113 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pón. zm.), tj.: studium
okrelaj¹cego w szczególnoci granice obszarów bezporedniego zagro¿enia powodzi¹, oraz planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, nale¿y dokonaæ oceny
ustaleñ planu pod k¹tem zgodnoci z w/w dokumentami
i w razie potrzeby doprowadziæ do ich uwzglêdnienia w
planie.
8. Realizacja zabudowy w obszarach zagro¿eñ osuwiskowych
oraz w innych terenach o z³o¿onych lub skomplikowanych
warunkach gruntowych wymaga ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
w oparciu o ekspertyzê lub dokumentacjê geotechniczn¹;
nie dopuszcza siê lokalizacji nowej zabudowy na terenach
oznaczonych na rysunku planu jako "tereny osuwiskowe
czynne i ustabilizowane".
9. Lokalizacja zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 150 metrów od granicy istniej¹cych i projektowanych cmentarzy
jest dopuszczalna pod warunkiem uwzglêdnienia wymogów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okrelenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
10. Dzia³ania inwestycyjne prowadzone w s¹siedztwie pomników przyrody powinny byæ prowadzone w sposób nie zagra¿aj¹cy obiektowi chronionemu oraz jego ekspozycji,
z uwzglêdnieniem wymogów ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079 z pón. zm.). W szczególnoci zakazuje siê: niszczenia,
uszkadzania lub przekszta³cania obiektu, wykonywania
prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu,
uszkadzania i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian
stosunków wodnych, budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
11. Lokalizacja obiektów budowlanych w strefie orientacyjnego zasiêgu ograniczeñ w lokalizacji zabudowy przy istniej¹cej linii energetycznej 110 kV jest dopuszczalna po uzgodnieniu z w³aciwym zak³adem energetycznym.
12. Stosownie do art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pón. zm.) ustala siê, ¿e:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug "MU" i "MU1"
zalicza siê do rodzaju terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) tereny us³ug publicznych "UP" zalicza siê do rodzaju terenów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) tereny us³ug zwi¹zanych z funkcj¹ turystyki i rekreacji
"UT" zalicza siê do rodzaju terenów przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.
§8
1. Sposób zagospodarowania terenów powinien uwzglêdniaæ wymogi ochrony rodowiska kulturowego, w szczególnoci ochronê obiektów i zespo³ów zabytkowych oraz
zachowanie ich naturalnego otoczenia, jak zieleñ towarzysz¹ca, otwarte przedpola widokowe oraz uk³ady urbanistyczne; dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z obiektami
objêtymi ewidencj¹ zabytków (stanowi¹c¹ czêæ dokumentacji formalno-prawnej niniejszego planu) powinny
byæ poprzedzone uzyskaniem opinii w³aciwego organu
ochrony zabytków.
2. Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ich bezporednim s¹siedztwem, w obrêbie
stref ochrony konserwatorskiej powinny zmierzaæ do zachowania i ochrony obiektów i zespo³ów zabytkowych oraz do
zapewnienia optymalnych warunków ich ekspozycji; dzia³ania inwestycyjne winny byæ prowadzone w uzgodnieniu
z w³aciwym organem ochrony zabytków i na warunkach
przez niego okrelonych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne warunki kszta³towania zabudowy:
1) forma architektoniczna nowych budynków powinna byæ
kszta³towana w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury
Orawy, bez ograniczeñ w zakresie materia³ów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materia³ów wykoñczeniowych,
2) w stosunku do istniej¹cych budynków, których forma architektoniczna nie spe³nia wymogów okrelonych w planie, zaleca siê stopniow¹ zmianê ich formy przy okazji
remontów, przebudowy b¹d nadbudowy np. przez zmianê kszta³tu i pokrycia dachu oraz kolorystyki i wykoñczenia elewacji,
3) trwa³e ogrodzenia dzia³ek powinny byæ wykonywane przy
u¿yciu miejscowych materia³ów; formy ogrodzeñ powinny nawi¹zywaæ do tradycji Orawy.
Rozdzia³ II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§9
1.Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug ("MU" i "MU1")
przeznacza siê na cele mieszkalnictwa oraz nieuci¹¿liwej dzia³alnoci us³ugowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z jej obs³ug¹ i zieleni¹ przydomow¹,
b) obiektów o funkcji us³ugowej oraz przeznaczonych dla
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej nie oddzia³uj¹cej znacz¹co na rodowisko,
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c) obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ turystyki i rekreacji,
w tym budynków zamieszkania zbiorowego i budynków rekreacji indywidualnej,
d) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ
sportu i rekreacji, obiektów ma³ej architektury,
e) obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarki rolnej, budynków gospodarczych, gara¿y
wolnostoj¹cych,
f) urz¹dzeñ komunikacji ko³owej i pieszej, w tym wydzielonych zespo³ów parkingowych,
g) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
2) liczbê kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza
siê do dwóch, przy czym kondygnacja druga dopuszczalna jest wy³¹cznie w formie poddasza u¿ytkowego w dachu stromym,
3) dopuszcza siê stosowanie piwnicy lub sutereny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ¿e poziom parteru
budynku znajduje siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad poziomem
przyleg³ego terenu; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku,
4) wysokoæ budynków mieszkalnych, us³ugowych, budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ oraz budynków w zabudowie zagrodowej ogranicza siê do 10,0 m,
5) wysokoæ gara¿y wolnostoj¹cych dla samochodów osobowych oraz budynków gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej ogranicza siê do 6,0 m,
6) obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub czterospadowych, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szej osi budynku, o jednakowym k¹cie nachylenia przeciwleg³ych po³aci dachowych, wynosz¹cym: dla
po³aci g³ównych od 40o do 50o, dla po³aci szczytowych w
dachu czterospadowym powy¿ej 65o; okap powinien byæ
wysuniêty na odleg³oæ co najmniej 0,5 m od lica budynku (zalecane wysuniêcie okapu powy¿ej 0,8 m); nie dopuszcza siê otwierania po³aci dachowych na d³ugoci
wiêkszej ni¿:
a) 1/2 d³ugoci elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 d³ugoci elewacji kalenicowej ³¹cznie w przypadku
wielokrotnego otwarcia,
7) dopuszcza siê odstêpstwo od zasad okrelonych w pkt 6)
jedynie w przypadku stosowania tradycyjnej dla architektury Orawy formy dachu z "wy¿k¹", jednak¿e pod
warunkiem zastosowania szczególnie starannych rozwi¹zañ w zakresie formy architektonicznej (proporcji
bry³y, tradycyjnych rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych, detalu architektonicznego),
8) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 30 %
powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej); intensywnoæ zabudowy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,4.
9) dopuszcza siê odstêpstwo od przepisu pkt 8 w przypadku:
a) realizacji budynków na pojedynczych niezabudowanych dzia³kach po³o¿onych w zwartych zespo³ach istniej¹cej zabudowy,
b) rozbudowy istniej¹cych obiektów;
parametry definiowane w pkt 8 powinny wówczas byæ
zbli¿one do wystêpuj¹cych na dzia³kach s¹siednich,
10) budynki mieszkalne powinny byæ realizowane w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym,
11) zabudowa po³o¿ona w granicach terenów oznaczonych
symbolem "MU" powinna byæ pod³¹czona do grupowego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków, zgodnie z zasadami okrelonymi w § 24 niniejszej uchwa³y.
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Tereny oznaczone symbolem "MU1" mog¹ pozostawaæ
poza projektowanym systemem zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.
§ 10

1. Tereny us³ug publicznych ("UP") przeznacza siê na cele dzia³alnoci us³ugowej w zakresie: administracji pañstwowej
i samorz¹dowej, bezpieczeñstwa publicznego, kultury, kultu
religijnego, owiaty, nauki, s³u¿by zdrowia, opieki spo³ecznej i socjalnej, obs³ugi bankowej, us³ug biurowych, poczty,
telekomunikacji, turystyki, sportu itp.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów zwi¹zanych z wykonywaniem dzia³alnoci,
o której mowa w ust. 1, w tym budynków u¿ytecznoci
publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) budynków mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y,
o ile s¹ niezbêdne dla w³aciwego wykonywania dzia³alnoci, o której mowa w ust. 1, przy czym ich powierzchnia u¿ytkowa nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 20 %
powierzchni u¿ytkowej budynków o funkcji us³ugowej,
c) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji, obiektów ma³ej architektury,
d) urz¹dzeñ komunikacji ko³owej i pieszej, w tym zespo³ów parkingowych,
e) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
2) dopuszcza siê przeznaczenie do 20 % powierzchni u¿ytkowej budynków na cele handlu i gastronomii oraz us³ug
innych ni¿ wymienione w ust. 1, nie oddzia³uj¹cych znacz¹co na rodowisko,
3) liczbê kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza
siê do dwóch kondygnacji u¿ytkowych z dopuszczeniem
trzeciej kondygnacji u¿ytkowej w kubaturze dachu stromego,
4) dopuszcza siê stosowanie piwnicy lub sutereny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ¿e poziom parteru
budynku znajduje siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad poziomem
przyleg³ego terenu; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku,
5) wysokoæ budynków ogranicza siê do 12,0 m; ograniczenie nie dotyczy obiektów o tradycyjnie wiêkszej wysokoci (kocio³ów, wie¿ remiz stra¿y po¿arnej itp.),
6) obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub czterospadowych, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szej osi budynku, o jednakowym k¹cie nachylenia
przeciwleg³ych po³aci dachowych, wynosz¹cym: dla po³aci g³ównych od 40o do 50o, dla po³aci szczytowych
w dachu czterospadowym powy¿ej 65o; okap powinien
byæ wysuniêty na odleg³oæ co najmniej 0,5 m od lica
budynku (zalecane wysuniêcie okapu powy¿ej 0,8 m); nie
dopuszcza siê otwierania po³aci dachowych na d³ugoci
wiêkszej ni¿:
a) 1/2 d³ugoci elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 d³ugoci elewacji kalenicowej ³¹cznie w przypadku
wielokrotnego otwarcia,
7) dopuszcza siê odstêpstwo od zasad okrelonych w pkt 6)
jedynie w przypadku stosowania tradycyjnej dla architektury Orawy formy dachu z "wy¿k¹", jednak¿e pod warunkiem zastosowania szczególnie starannych rozwi¹zañ
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w zakresie formy architektonicznej (proporcji, tradycyjnych rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych, detalu
architektonicznego),
8) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 30 %
powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej); intensywnoæ zabudowy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,4; dopuszcza siê odstêpstwo od w/w wymagañ w przypadku
rozbudowy istniej¹cych obiektów,
9) co najmniej 30 % powierzchni dzia³ki powinna stanowiæ
zieleñ urz¹dzona,
10) w obrêbie lokalizacji inwestycji nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla klientów oraz pracowników; w przypadku obiektów zamieszkania zbiorowego iloæ miejsc parkingowych dla goci powinna odpowiadaæ iloci pokoi gocinnych lub apartamentów.
§ 11
1. Tereny us³ug o charakterze komercyjnym ("UC") przeznacza
siê na cele dzia³alnoci w zakresie:
1) handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemios³a
us³ugowego i produkcyjnego, wytwórczoci,
2) nauki, s³u¿by zdrowia, obs³ugi bankowej, us³ug biurowych, poczty, telekomunikacji, turystyki, sportu, obs³ugi
pasa¿erów w ruchu drogowym.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹, o której mowa
w ust. 1, w tym budynków u¿ytecznoci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, sk³adowych,
b) budynków mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y,
o ile s¹ niezbêdne dla w³aciwego wykonywania
dzia³alnoci, o której mowa w ust. 1, przy czym ich
powierzchnia u¿ytkowa nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
20 % powierzchni u¿ytkowej budynków o funkcji
us³ugowej,
c) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji, obiektów ma³ej architektury,
d) urz¹dzeñ komunikacji ko³owej i pieszej, w tym zespo³ów parkingowych,
e) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
2) nie dopuszcza siê lokalizacji tych rodzajów inwestycji
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których przepisy szczególne przewiduj¹ obligatoryjne sporz¹dzanie raportu oddzia³ywania na rodowisko,
3) liczbê kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza
siê, z zastrze¿eniem pkt 4, do jednej kondygnacji u¿ytkowej z dopuszczeniem drugiej kondygnacji u¿ytkowej
w kubaturze dachu stromego,
4) w budynkach u¿ytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci wymienionej w ust. 1 pkt 2 dopuszcza siê zastosowanie
dwóch kondygnacji u¿ytkowych oraz trzeciej kondygnacji w kubaturze dachu,
5) dopuszcza siê stosowanie piwnicy lub sutereny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ¿e poziom parteru
budynku znajduje siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad poziomem
przyleg³ego terenu; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku,
6) wysokoæ budynków ogranicza siê do 12,0 m,
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7) obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub czterospadowych, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szej osi budynku, o jednakowym k¹cie nachylenia
przeciwleg³ych po³aci dachowych, wynosz¹cym: dla po³aci g³ównych od 40o do 50o, dla po³aci szczytowych w dachu
czterospadowym powy¿ej 65o; okap powinien byæ wysuniêty na odleg³oæ co najmniej 0,5 m od lica budynku (zalecane wysuniêcie okapu powy¿ej 0,8 m); nie dopuszcza siê
otwierania po³aci dachowych na d³ugoci wiêkszej ni¿:
a) 1/2 d³ugoci elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 d³ugoci elewacji kalenicowej ³¹cznie w przypadku
wielokrotnego otwarcia,
8) dopuszcza siê odstêpstwo od zasad okrelonych w pkt 7)
jedynie w przypadku stosowania tradycyjnej dla architektury Orawy formy dachu z "wy¿k¹", jednak¿e pod
warunkiem zastosowania szczególnie starannych rozwi¹zañ w zakresie formy architektonicznej (proporcji,
tradycyjnych rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych, detalu architektonicznego); ponadto, k¹t nachylenia po³aci dachowych mo¿e byæ zmniejszony w budynkach produkcyjnych, magazynowych i sk³adowych
o znacznej rozpiêtoci dachu.
9) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 40 %
powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej); intensywnoæ zabudowy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,5;
dopuszcza siê odstêpstwo od w/w wymagañ w przypadku rozbudowy istniej¹cych obiektów,
10) co najmniej 30 % powierzchni dzia³ki powinna stanowiæ
zieleñ urz¹dzona,
11) w obrêbie lokalizacji inwestycji nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla klientów oraz pracowników; w przypadku obiektów zamieszkania zbiorowego iloæ miejsc parkingowych dla goci powinna odpowiadaæ iloci pokoi gocinnych lub apartamentów.
§ 12
1.Tereny us³ug zwi¹zanych z funkcj¹ turystyki i rekreacji ("UT")
przeznacza siê na cele dzia³alnoci us³ugowej zwi¹zanej
z obs³ug¹ ruchu turystycznego oraz rekreacj¹ i sportem.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹, o której mowa
w ust. 1, w tym budynków u¿ytecznoci publicznej i zamieszkania zbiorowego, jak: pensjonaty, orodki wypoczynkowe i wczasowe, hotele, motele, obiekty o funkcji rozrywkowo-gastronomicznej,
b) obiektów i urz¹dzeñ o funkcji sportowo-rekreacyjnej,
c) budynków mieszkalnych i gospodarczych, o ile s¹ niezbêdne dla w³aciwego wykonywania dzia³alnoci,
o której mowa w ust. 1, przy czym ich powierzchnia
u¿ytkowa nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 20 % powierzchni
u¿ytkowej budynków o funkcji us³ugowej,
d) zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej architektury,
e) urz¹dzeñ komunikacji ko³owej i pieszej, w tym zespo³ów parkingowych,
f) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
2) nie dopuszcza siê lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej,
3) z uwagi na po³o¿enie terenów "UT" w rejonach o silnej
czynnej i biernej ekspozycji widokowej, projektowane
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obiekty budowlane powinny byæ - przez zastosowanie
odpowiedniej skali, formy architektonicznej, u¿ytych
materia³ów i kolorystyki - szczególnie starannie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do lokalnych
uwarunkowañ naturalnych i kulturowych,
4) liczbê kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza siê
do jednej kondygnacji u¿ytkowej z dopuszczeniem drugiej
kondygnacji u¿ytkowej w kubaturze dachu stromego,
5) dopuszcza siê stosowanie piwnicy lub sutereny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ¿e poziom parteru
budynku znajduje siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad poziomem
przyleg³ego terenu; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku,
6) wysokoæ budynków ogranicza siê do 11,0 m,
7) obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub czterospadowych, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szej osi budynku, o jednakowym k¹cie nachylenia przeciwleg³ych po³aci dachowych, wynosz¹cym: dla
po³aci g³ównych od 40o do 50o, dla po³aci szczytowych
w dachu czterospadowym powy¿ej 65o; okap powinien
byæ wysuniêty na odleg³oæ co najmniej 0,5 m od lica
budynku (zalecane wysuniêcie okapu powy¿ej 0,8 m);
nie dopuszcza siê otwierania po³aci dachowych na d³ugoci wiêkszej ni¿:
a) 1/2 d³ugoci elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 d³ugoci elewacji kalenicowej ³¹cznie w przypadku
wielokrotnego otwarcia,
8) dopuszcza siê odstêpstwo od zasad okrelonych w pkt 7)
jedynie w przypadku stosowania tradycyjnej dla architektury Orawy formy dachu z "wy¿k¹", jednak¿e pod
warunkiem zastosowania szczególnie starannych rozwi¹zañ w zakresie formy architektonicznej (proporcji, tradycyjnych rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych, detalu architektonicznego)
9) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 20 %
powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej); intensywnoæ zabudowy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,3,
10) co najmniej 50 % powierzchni dzia³ki powinna stanowiæ
zieleñ urz¹dzona,
11) w obrêbie lokalizacji inwestycji nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla goci i pracowników; w przypadku obiektów zamieszkania zbiorowego
iloæ miejsc parkingowych dla goci powinna odpowiadaæ iloci pokoi gocinnych lub apartamentów.
§ 13
1.Tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu drogowego ("UTK"
i "UTK1") przeznacza siê na cele dzia³alnoci us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu pasa¿erskiego i towarowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
kszta³towania zabudowy:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) obiektów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹, o której mowa
w ust. 1, jak: hotele, motele, obiekty o funkcji rozrywkowo-gastronomicznej, wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i zieleni¹ urz¹dzon¹ oraz parkingami,
b) stacji paliw p³ynnych,
2) tereny oznaczone jako "UTK1" mog¹ byæ wykorzystane
zgodnie z okrelonym w ust. 1 przeznaczeniem wy³¹cznie po zrealizowaniu lub równoczenie z realizacj¹ pro-
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jektowanej obwodnicy w ci¹gu drogi krajowej nr 7
("KGP"); w przypadku zamiaru realizacji w/w obwodnicy
jako drogi ekspresowej, program funkcjonalny inwestycji w terenach "UTK1" powinien byæ zgodny z przepisami
szczególnymi dotycz¹cymi miejsc obs³ugi podró¿nych
(MOP) przy drogach ekspresowych,
3) z uwagi na po³o¿enie terenów w rejonach o silnej czynnej i biernej ekspozycji widokowej, projektowane obiekty budowlane powinny byæ - przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, u¿ytych materia³ów i kolorystyki - szczególnie starannie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do lokalnych uwarunkowañ naturalnych i kulturowych,
4) liczbê kondygnacji nadziemnych budynków ogranicza siê
do jednej kondygnacji u¿ytkowej z dopuszczeniem drugiej kondygnacji u¿ytkowej w kubaturze dachu stromego,
5) dopuszcza siê stosowanie piwnicy lub sutereny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ¿e poziom parteru
budynku znajduje siê nie wy¿ej ni¿ 1,5 m nad poziomem
przyleg³ego terenu; je¿eli budynek po³o¿ony jest na stoku, rzêdn¹ terenu mierzy siê na osi rzutu budynku prostopad³ej do linii spadku stoku,
6) wysokoæ budynków ogranicza siê do 11,0 m,
7) obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, dwu- lub czterospadowych, z kalenic¹ równoleg³¹
do d³u¿szej osi budynku, o jednakowym k¹cie nachylenia przeciwleg³ych po³aci dachowych, wynosz¹cym: dla
po³aci g³ównych od 40o do 50o, dla po³aci szczytowych w
dachu czterospadowym powy¿ej 65o; okap powinien byæ
wysuniêty na odleg³oæ co najmniej 0,5 m od lica budynku (zalecane wysuniêcie okapu powy¿ej 0,8 m); nie dopuszcza siê otwierania po³aci dachowych na d³ugoci
wiêkszej ni¿:
a) 1/2 d³ugoci elewacji kalenicowej w przypadku pojedynczego otwarcia,
b) 2/3 d³ugoci elewacji kalenicowej ³¹cznie w przypadku
wielokrotnego otwarcia,
8) dopuszcza siê odstêpstwo od zasad okrelonych w pkt 7)
jedynie w przypadku stosowania tradycyjnej dla architektury Orawy formy dachu z "wy¿k¹", jednak¿e pod
warunkiem zastosowania szczególnie starannych rozwi¹zañ w zakresie formy architektonicznej (proporcji,
tradycyjnych rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych, detalu architektonicznego),
9) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 25 %
powierzchni terenu inwestycji (dzia³ki budowlanej); intensywnoæ zabudowy nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,35.
10) co najmniej 40 % powierzchni dzia³ki powinna stanowiæ
zieleñ urz¹dzona.
11) w obrêbie lokalizacji inwestycji nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla goci i pracowników; w przypadku obiektów zamieszkania zbiorowego
iloæ miejsc parkingowych dla goci powinna odpowiadaæ iloci pokoi gocinnych lub apartamentów.
§ 14
1. Tereny cmentarzy ("ZC") przeznacza siê na cele pochówku
zmar³ych oraz realizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z t¹
funkcj¹, jak kaplice cmentarne, grobowce i pomniki, wraz z
zieleni¹ urz¹dzon¹, niezbêdne urz¹dzenia komunikacji i infrastruktury, w tym zespo³y parkingowe).
2. Realizacja nowego cmentarza w Lipnicy Ma³ej jest dopuszczalna pod warunkiem spe³nienia wymogów rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
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1959 r. w sprawie okrelenia, jakie tereny pod wzglêdem
sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315) oraz uwzglêdnienia wniosków z dokumentacji hydrogeologicznej, opracowanej zgodnie z wymogami art. 45
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pón. zm.).
§ 15
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3. Przez ulice rozumie siê w niniejszym planie fragmenty dróg
na odcinkach przylegaj¹cych do wyznaczonych terenów przeznaczonych na cele zabudowy jednostek osadniczych, tj. terenów: "MU", "MU1", "UP" i "UC".
§ 17

1. Ustala siê przeznaczenie terenów o funkcjach komunalnych,
infrastrukturalnych i specjalnych:
1) tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê ("WZ") przeznacza
siê dla komunalnych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoci w wodê, jak: ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody, pompownie, hydrofornie,
2) tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczania cieków
("NO") przeznacza siê dla urz¹dzeñ i obiektów komunalnej kanalizacji sanitarnej, w tym: przepompowni i oczyszczalni cieków.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych wy³¹cznie w zakresie wynikaj¹cym z ustalonego przeznaczenia.

1. Tereny u¿ytków rolnych ("RP") przeznacza siê na cele:
1) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach ornych, ³¹kach,
pastwiskach i w sadach,
2) funkcji rekreacyjno-turystycznych, w zakresie wynikaj¹cym z przepisów ust. 2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych,
z wyj¹tkiem:
a) urz¹dzeñ zwi¹zanych z rekreacj¹, w tym: tras pieszych
i rowerowych, urz¹dzonych punktów wypoczynku i punktów widokowych,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) urz¹dzeñ komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§ 16

§ 18

1. Tereny dróg i ulic ("KGP", "KGP/KZ", "KG", "KG/KZ", "KZ",
"KZ/KD", "KL" i "KD" oraz bez oznaczeñ literowych) przeznacza siê na drogi i ulice publiczne i wewnêtrzne wraz z urz¹dzeniami infrastruktury technicznej nie zwi¹zanymi z funkcj¹
komunikacyjn¹ oraz zieleni¹.
2. U¿yte oznaczenia i symbole terenów dróg i ulic oznaczaj¹:
1) "KGP" - drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego; oznaczenie dotyczy projektowanego przebiegu drogi krajowej
miêdzyregionalnej nr 7, prowadz¹cej ponadto, na odcinku pomiêdzy wêz³ami w Jab³once i w Zubrzycy Dolnej,
projektowany przebieg drogi wojewódzkiej nr 957,
2) "KGP/KZ" - drogê (ulicê) g³ówn¹ ruchu przyspieszonego przewidzian¹ do zmiany funkcji na drogê (ulicê) zbiorcz¹; oznaczenie dotyczy istniej¹cego przebiegu drogi krajowej miêdzyregionalnej nr 7 na odcinku przewidzianym do zast¹pienia projektowan¹ drog¹ "KGP/S", o której mowa w pkt 1,
3) "KG" - drogê (ulicê) g³ówn¹; oznaczenie dotyczy istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinkach przewidzianych do pozostawienia w dotychczasowym przebiegu oraz
projektowanych odcinków drogi nr 957 o charakterze obwodnicowym w Jab³once,
4) "KG/KZ" - drogê (ulicê) g³ówn¹ przeznaczon¹ do zmiany
funkcji na drogê zbiorcz¹ po realizacji obwodnicy Jab³onki; oznaczenie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku przewidzianym do zast¹pienia obwodnic¹ "KG" na
terenie so³ectwa Jab³onka oraz na terenie so³ectwa Zubrzyca Dolna,
5) "KZ" - drogi (ulice) zbiorcze; oznaczenie dotyczy istniej¹cych i projektowanych odcinków drogi powiatowej
nr 25440,
6) "KZ/KD" - drogê zbiorcz¹ przewidzian¹ do zmiany funkcji
na drogê dojazdow¹; oznaczenie dotyczy istniej¹cej drogi
powiatowej nr 25440 na odcinku przewidzianym do zast¹pienia now¹ tras¹ tej drogi,
7) "KL" - drogi (ulice) lokalne; oznaczenie dotyczy dróg powiatowych nr 25239, 25437 i 25441,
8) "KD" - drogi (ulice) dojazdowe; oznaczenie dotyczy istniej¹cych i projektowanych dróg gminnych,
9) pozosta³e drogi (ulice) bez oznaczenia literowego to istniej¹ce i projektowane drogi wewnêtrzne.

1. Tereny u¿ytków rolnych i lenych z dopuszczeniem rekreacji
zimowej ("RPL") przeznacza siê na cele:
1) gospodarki rolnej i lenej,
2) dolesieñ gruntów rolnych,
3) funkcji rekreacyjno-turystycznych, w zakresie wynikaj¹cym z przepisów ust. 2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych,
z wyj¹tkiem:
a) urz¹dzeñ zwi¹zanych z rekreacj¹, w tym: tras pieszych
i rowerowych, urz¹dzonych punktów wypoczynku i punktów widokowych, wyci¹gów i tras narciarskich,
b) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ turystów, sytuowanych
przy dolnych stacjach wyci¹gów,
c) obiektów ma³ej architektury,
d) urz¹dzeñ komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
2) obiekty, o których mowa w pkt 2, mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie jako drobnokubaturowe, o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej 50 m2 oraz pod warunkiem nie
naruszenia wymogów ochrony gruntów rolnych i lenych,
w szczególnoci art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z pón. zm.).
§ 19
1. Tereny wód otwartych, koryt potoków i zieleni ochronnej
wzd³u¿ cieków wodnych ("RW", "RW1") przeznacza siê na
cele:
1) gospodarki wodnej zwi¹zanej z w³aciwym utrzymaniem
koryt rzek i potoków oraz dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹
przeciwpowodziow¹ i przeciwerozyjn¹,
2) utrzymania i wprowadzania obudowy biologicznej wód
p³yn¹cych w postaci zieleni ³êgowej, zadrzewieñ, zakrzewieñ,
3) rekreacji nadwodnej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
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1) wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych,
z wyj¹tkiem urz¹dzeñ komunikacji, gospodarki wodnej
i infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla potrzeb lokalnych,
2) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
"RW1" dopuszcza siê:
a) realizacjê b¹d wykorzystanie istniej¹cych stopni wodnych, basenów przep³ywowych i ukszta³towania brzegów dla celów rekreacji nadwodnej,
b) lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów zwi¹zanych z rekreacj¹
nadwodn¹, lokalizowanych w uzgodnieniu z administratorem cieku, jak: k¹pieliska, punkty wypo¿yczania sprzêtu, sanitariaty, obiekty ma³ej gastronomii,
3) obiekty, o których mowa w pkt 2, mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie jako drobnokubaturowe, o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej 35 m2.
§ 20
1.Tereny lasów, zadrzewieñ, torfowisk i gruntów rolnych wskazanych do zalesieñ ("RL") przeznacza siê na cele:
1) gospodarki lenej na terenach lasów prywatnych i pañstwowych,
2) zalesieñ gruntów rolnych o niskiej przydatnoci rolniczej
wynikaj¹cej z du¿ych spadków, zagro¿eñ osuwiskowych
lub erozyjnych,
3) gospodarki rolnej na istniej¹cych ³¹kach i pastwiskach
o charakterze enklaw ródlelnych,
4) funkcji rekreacyjno-turystycznych, w zakresie wynikaj¹cym z przepisów ust. 2 - 5,
5) przyrodniczych funkcji ochronnych w terenach:
a) torfowiskowych,
b) ródliskowych,
c) otulin cieków wodnych i w innych terenach o wysokich
walorach przyrodniczych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych,
z wyj¹tkiem: urz¹dzeñ komunikacji, gospodarki wodnej
i infrastruktury technicznej, turystycznych tras pieszych
i rowerowych, obiektów ma³ej architektury,
2) obszary torfowiskowe i potorfia po³o¿one w granicach
terenu "RL" przeznacza siê na cele utrzymania i rekultywacji torfowisk z dopuszczeniem zrównowa¿onej gospodarki rolno-lenej,
3) dopuszcza siê wytyczanie cie¿ek pieszych i rowerowych
lokalizowanych na obrze¿ach istniej¹cych torfowisk; w obrêbie torfowisk istniej¹cych dopuszcza siê wytyczanie
cie¿ek dydaktycznych w uzgodnieniu z w³aciwym organem ochrony przyrody.
Rozdzia³ III
Komunikacja, infrastruktura techniczna
§ 21
Ustalone w planie rozwi¹zania w zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszaru gminy przewiduj¹:
1) utrzymanie dotychczasowego podstawowego uk³adu drogowego, obejmuj¹cego drogê krajow¹ miêdzyregionaln¹ nr
7 / miêdzynarodow¹ nr E 77 (klasy GP), drogê wojewódzk¹
nr 957 (klasy G) oraz drogi powiatowe (klasy Z i L),
2) wyznaczenie rezerw terenu dla docelowych elementów
podstawowego uk³adu drogowego, obejmuj¹cego:
 nowy przebieg drogi krajowej miêdzyregionalnej nr 7,
realizowanej jako droga klasy GP, o przebiegu obwodni-
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cowym w stosunku do zabudowy Podwilka, Orawki i Jab³onki,
 nowe odcinki drogi wojewódzkiej nr 957 (klasy G),
 nowe odcinki drogi powiatowej nr 25440 (klasy Z), o przebiegach i parametrach zapewniaj¹cych minimalizacjê oddzia³ywañ ruchu drogowego na rodowisko,
3) wprowadzenie nowych rezerw terenu pod odcinki dróg (ulic)
tworz¹cych docelowy system powi¹zañ drogowego uk³adu
obs³uguj¹cego, minimalizuj¹cych obci¹¿enie ruchem lokalnym istniej¹cych dróg wojewódzkich (wewn¹trzgminne powi¹zania alternatywne, racjonalizacja uk³adu w³¹czeñ przy
jednoczesnym ograniczeniu ich liczby),
4) wyznaczenie terenów przewidzianych dla obs³ugi komunikacyjnej, w tym dla projektowanej drogi "KGP",
5) wyznaczenie rezerw terenu dla przebudowy punktu kontroli
granicznej w Chy¿nem.
§ 22
1. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych poszczególnych klas dróg i ulic:
1) dla projektowanej nowej trasy drogi krajowej miêdzyregionalnej nr 7, przewidzianej do realizacji jako droga g³ówna ruchu przyspieszonego lub ekspresowa "KGP" - 70 m,
2) dla drogi (ulicy) g³ównej ruchu przyspieszonego przewidzianej do zmiany funkcji na drogê (ulicê) zbiorcz¹ "KGP/
KZ" - 40 m,
3) dla dróg i ulic zbiorczych "KZ" - 20 m na odcinkach istniej¹cych i 25 m na odcinkach projektowanych,
4) dla drogi zbiorczej przewidzianej do zmiany funkcji na drogê dojazdow¹ "KZ/KD" - 20 m,
5) dla ulic lokalnych "KL" - 12 m,
6) dla dróg lokalnych "KL" - 15 m,
7) dla ulic dojazdowych "KD" - 10 m,
8) dla dróg dojazowych "KD" - 15 m,
9) dla dróg i ulic wewnêtrznych (bez oznaczenia literowego) - 6 m.
2. W przypadkach uzasadnionych istniej¹cym zainwestowaniem lub trudnymi warunkami terenowymi szerokoci dróg
(ulic) okrelone w ust. 1, pkt 2-8 mog¹ byæ lokalnie zmniejszone, z zastrze¿eniem spe³nienia wymogów technicznych
okrelonych w przepisach odrêbnych i w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne odleg³oci budynków od
dróg i ulic:
1) 70 m dla budynków mieszkalnych oraz 20 m dla pozosta³ych budynków od linii rozgraniczaj¹cej drogi "KGP"
2) 30 m dla budynków mieszkalnych oraz 25 m dla pozosta³ych budynków od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KGP/KZ",
3) 20 m od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KZ" i "KZ/KD",
4) 15 m od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KL",
5) 6 m od krawêdzi jezdni pozosta³ych dróg i ulic.
4. Odleg³oci, o których mowa w ust. 3, pkt 2 - 4 mog¹ zostaæ
zmniejszone w obszarach istniej¹cej zwartej zabudowy
wsi, gdy budynek lokalizowany jest w nawi¹zaniu do obustronnie istniej¹cej linii zabudowy, nie powinny jednak byæ
mniejsze ni¿:
1) 10 m od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KGP/KZ",
2) 8 m od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KZ" i "KZ/KD",
3) 6 m od krawêdzi jezdni drogi (ulicy) "KL".
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odleg³oci, o których mowa w ust. 3 i 4 mog¹ byæ zmniejszone w uzgodnieniu
z w³aciwym zarz¹dem drogi.
6. Ogrodzenia nieruchomoci powinny byæ lokalizowane poza
wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic
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z dopuszczeniem innej lokalizacji w uzgodnieniu z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi. W przypadku dróg i ulic nie wyznaczonych w planie dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 3 m od osi drogi (ulicy).
§ 23
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê pitn¹:
1) przewiduje siê utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych zbiorczych systemów wodoci¹gowych w Jab³once, Lipnicy Ma³ej, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej,
2) tereny przeznaczone pod zabudowê w pozosta³ych miejscowociach powinny byæ wyposa¿one w komunalne (wiejskie)
sieci wodoci¹gowe,
3) do czasu realizacji zbiorczych systemów wiejskich zaopatrzenia w wodê utrzymuje siê zaopatrzenie z istniej¹cych
ujêæ indywidualnych i grupowych,
4) lokalizacja ujêæ i sposoby poboru wód winny byæ ustalane
po przeprowadzeniu wymaganych badañ stosunków hydrologicznych zlewni powy¿ej ujêcia i w oparciu o ich wyniki,
5) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodoci¹gowej winny byæ uwzglêdniane wymogi dotycz¹ce przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, w szczególnoci obejmuj¹ce lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozwi¹zañ gospodarki ciekowej:
1) budynki po³o¿one w terenach przeznaczonych w planie na
cele zabudowy powinny byæ, z zastrze¿eniem ust. 5, docelowo przy³¹czone do systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
2) zak³ada siê, ¿e gospodarka ciekowa gminy oparta bêdzie
o szeæ niezale¿nych systemów kanalizacji sanitarnej, projektowanych w uk³adzie grawitacyjnym i zakoñczonych w³asnymi oczyszczalniami cieków:
a) system oczyszczalni Jab³onka (istniej¹cy),
b) system oczyszczalni Zubrzyca Dolna (istniej¹cy),
c) system oczyszczalni Lipnica Ma³a (w realizacji),
d) system oczyszczalni Podwilk,
e) system oczyszczalni Orawka,
f) system oczyszczalni Chy¿ne,
3) dopuszcza siê, w uzasadnionych przypadkach, przyjêcie odmiennych ni¿ opisane w ust. 1 rozwi¹zañ systemów kanalizacji, przy zachowaniu zasady objêcia systemem kanalizacji
terenów przeznaczonych pod zabudowê,
4) do czasu realizacji systemów, o których mowa w ust. 2, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach
wybieralnych lub lokalne oczyszczalnie cieków,
5) tereny pozostaj¹ce poza zasiêgiem zbiorczych systemów
kanalizacji sanitarnej, w szczególnoci tereny oznaczone
symbolem "MU1", o których mowa w § 9, a tak¿e inne tereny, których po³o¿enie uniemo¿liwia przy³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, powinny byæ wyposa¿one w szczelne zbiorniki do gromadzenia cieków wywo¿onych do punktów zlewnych przy dzia³aj¹cych oczyszczalniach,
6) sk³ad powstaj¹cych cieków z terenów us³ug komercyjnych
oraz obiektów zwi¹zanych z drogami (parkingi, stacje paliw)
winien odpowiadaæ warunkom prawnym umo¿liwiaj¹cym
odprowadzenie ich do kanalizacji komunalnej; w przypadkach powstawania cieków nie spe³niaj¹cych wymaganych
warunków, postêpowanie z nimi winno odpowiadaæ szczegó³owym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
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7) cieki z garbarni, ubojni, masarni itp. winny byæ gromadzone w szczelnych zbiornikach wybieralnych i wywo¿one do
oczyszczalni przystosowanych do oczyszczania odpowiedniego rodzaju cieków,
8) w zespo³ach zabudowy zwartej nale¿y w rozwi¹zaniach projektowych przewidywaæ stosowanie kanalizacji opadowej,
a odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi
cieki winny odpowiadaæ wymogom jakociowym; w terenach mieszkaniowych objêtych kanalizacj¹ sanitarn¹ dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub cieków powierzchniowych.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania systemów
energetycznych, gazowych i grzewczych:
1) ród³em zaopatrzenia gminy w energiê elektryczn¹ pozostanie g³ówny punkt zasilania 110/SN "Jab³onka", powi¹zany z lini¹ WN 110 kV relacji Jordanów - Szaflary,
2) przewiduje siê sukcesywn¹ rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ energetycznych, polegaj¹c¹ m.in.
na wymianie i lokalizacji nowych stacji transformatorowych;
powinny byæ one dokonywane stosownie do ustaleñ planu
w zakresie przeznaczenia terenów oraz faktycznego zapotrzebowania na dostawê energii, z uwzglêdnieniem wykorzystania energii elektrycznej dla celów grzewczych,
3) lokalizacja nowych obiektów budowlanych w rejonie istniej¹cej linii energetycznej najwy¿szych napiêæ wymaga uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych
(w okresie sporz¹dzania planu - Rozporz¹dzenia Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad
ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i rodowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie
mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, oraz wymagañ obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107, poz. 676); warunki lokalizacji powinny
byæ uzgodnione z w³aciwym Zak³adem Energetycznym,
4) przewiduje siê objêcie sieciami gazowymi wszystkich terenów przeznaczonych na cele zabudowy,
5) warunkiem gazyfikacji gminy jest realizacja gazoci¹gu wysokoprê¿nego f200 CN 6,3 MPa Ludmierz - Czarny Dunajec Jab³onka, stanowi¹cego odga³êzienie od istniej¹cego gazoci¹gu wysokoprê¿nego f300 CN 6,3 MPa Rabka - Zakopane
zakoñczonego stacj¹ redukcyjn¹ gazu I stopnia na terenie miejscowoci Jab³onka, stanowi¹c¹ docelowe ród³o zasilania wsi
gminy Jab³onka poprzez sieæ rozdzielcz¹ redniego cinienia,
6) w zakresie systemów grzewczych nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczne i media grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska, z ograniczeniem paliw sta³ych.
§ 26
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w systemy
telekomunikacyjne:
1) utrzymuje siê dotychczasowe elementy systemów telekomunikacyjnych,
2) dopuszcza siê rozbudowê systemów obejmuj¹c¹ modernizacjê i budowê central, sieci abonenckich, z mo¿liwoci¹ dzia³ania ró¿nych operatorów.
§ 27
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami komunalnymi:
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1) dopuszcza siê dotychczasowe zasady gospodarki odpadami
komunalnymi, polegaj¹ce na indywidualnym gromadzeniu
odpadów i wywo¿eniu ich na wysypisko po³o¿one poza obszarem gminy,
2) w miarê mo¿liwoci nale¿y wprowadzaæ stosowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
3) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postêpowanie z nimi winno odpowiadaæ szczegó³owym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Rozdzia³ IV
Zasady podzia³u nieruchomoci
§ 28
1. Podzia³ nieruchomoci uznaje siê za zgodny z planem,
je¿eli zapewnia mo¿liwoæ wykorzystania powstaj¹cych
w wyniku podzia³u dzia³ek budowlanych na cele zgodne
z ustalonym w planie przeznaczeniem, przy spe³nieniu
wymogów planu dotycz¹cych warunków zagospodarowania terenu oraz wymogów wynikaj¹cych z przepisów
odrêbnych.
2. Projekt podzia³u nieruchomoci powinien zapewniaæ mo¿liwoæ dojcia i dojazdu do nowopowstaj¹cych dzia³ek,
a tak¿e mo¿liwoæ doprowadzenia sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
³¹cznoci.
3. Podzia³y nieruchomoci powinny uwzglêdniaæ wyznaczone
w planie linie rozgraniczaj¹ce dróg.
4. Podzia³y gruntów przylegaj¹cych do istniej¹cych lub projektowanych dróg klasy KGP i KG nie mog¹ powodowaæ
wydzielenia nowych dzia³ek nie posiadaj¹cych niezale¿nego dojazdu od strony istniej¹cych dróg lokalnych lub dojazdowych.
§ 29
Ustala siê, ¿e wielkoæ nowych dzia³ek budowlanych powstaj¹cych w wyniku podzia³u nieruchomoci powinna wynosiæ co najmniej:
1) 500 m2 dla dzia³ek po³o¿onych w terenach "MU" i "MU1",
2) w pozosta³ych terenach przeznaczonych w planie na cele
zabudowy - stosownie do przewidywanego programu inwestycji, udokumentowanego koncepcj¹ zagospodarowania terenu.
§ 30
1. Je¿eli w projekcie podzia³u nieruchomoci wyznacza siê drogê, nie wyznaczon¹ na rysunku planu, jej szerokoæ powinna wynosiæ min. 6 metrów.
2. Dopuszcza siê zmniejszenie szerokoci drogi o której mowa
w ust. 1. do 5 metrów, je¿eli droga ta zapewnia dojazd do nie
wiêcej ni¿ trzech dzia³ek budowlanych.
Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe
§ 31
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, ustala siê na 0 %.

Poz. 1339
§ 32

W granicach obszaru objêtego niniejszym planem trac¹ moc
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzone jako zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jab³onka, uchwalone po dniu
1.01.1995 roku uchwa³ami Rady Gminy w Jab³once:
1) Nr XXVII/167/97 z dnia 19 wrzenia 1997 r. (Dz. Urz. Woj.
Nowos¹deckiego Nr 53, poz. 179),
2) Nr IX/40/99 z dnia 26 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 15, poz. 180),
3) Nr XII/53/99 z dnia 28 maja 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 31, poz. 363),
4) Nr XXVI/138/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego z 2001 r. Nr 14, poz. 119),
5) Nr XXIX/158/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 66, poz.1006),
6) Nr XXIX/159/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 66, poz.1007),
7) Nr XXIX/161/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 66, poz.1008),
8) Nr XXIX/162/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 66, poz.1009),
9) Nr XXXIV/204/2001 z dnia 22 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego Nr 145, poz. 2157),
10) Nr XXXVII/227/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Ma³opolskiego z 2002 r. Nr 24, poz. 451).
§ 33
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jab³onka.
§ 34
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: E. Rutkowska
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Poz. 1339
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XV/143/2004
Rady Gminy w Jab³once
z dnia 22 marca 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JAB£ONKA
w czêci obejmuj¹cej so³ectwa: Chy¿ne, Lipnica Ma³a, Orawka, Podwilk
SO£ECTWO CHY¯NE
skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Przewodnicz¹cy Rady: E. Rutkowska
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Poz. 1339
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XV/143/2004
Rady Gminy w Jab³once
z dnia 22 marca 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JAB£ONKA
w czêci obejmuj¹cej so³ectwa: Chy¿ne, Lipnica Ma³a,
Orawka, Podwilk
SO£ECTWO LIPNICA MA£A
skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady:
E. Rutkowska
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Poz. 1339
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XV/143/2004
Rady Gminy w Jab³once
z dnia 22 marca 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JAB£ONKA
w czêci obejmuj¹cej so³ectwa: Chy¿ne, Lipnica Ma³a, Orawka, Podwilk
SO£ECTWO LIPNICA MA£A, skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady:
E. Rutkowska
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Poz. 1339, 1340

LEGENDA RYSUNKU PLANU wspólna dla za³¹czników Nr 1, 2, 3

UTK

Oznaczenia i informacje

UTK1

Granice obszarów objête ustaleniami planu
Granica administracyjna gminy i so³ectw
Granice otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego

ZC
WZ
NO

Granice rezerwatów przyrody

Odcinki niustabilizowanych koryt potoków z siln¹
erozj¹

KGP/KZ - droga g³ówna ruchu przyspieszonego
(po realizacji obwodnicy - droga zbiorcza)

Tereny osuwiskowe - czynne i ustabilizowane

KGP/KL - droga g³ówna ruchu przyspieszonego
(po realizacji obwodnicy - droga lokalna)
KZ - droga zbiorcza
KZ/KD - droga zbiorcza (po realizacji obwodnicy
- droga dojazdowa)

Granice lasów ochronnych (w zarz¹dzie Lasów
Pañstwowych)

KL - droga lokalna

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

KD - droga dojazdowa

Strefy ochrony konserwatorskiej

bez oznaczeñ literowych - drogi wewnêtrzne

Teren Orawskiego Parku Etnograficznego
Przebieg istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110
kV wraz z orientacyjnym zasiêgiem ograniczeñ
w lokalizacji zabudowy
Istniej¹ce ujêcia wód powierzchniowych dla wodoci¹gów komunalnych
Potencjalny zasiêg stref ochrony poredniej istniej¹cych i projektowanych ujêæ wód
Granica zasiêgu G.Z.W.P nr 440 "Dolina Kopalna
Nowy Targ"
Strefy wymaganych odleg³oci cmentarzy od
zabudowañ mieszkalnych
Ustalenia planu - oznaczenia terenów

MU1

Tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczenia
cieków

KGP - droga g³ówna ruchu przyspieszonego (projektowana)

Udokumentowany zasiêg wystêpowania torfowisk

MU

Tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

Orientacyjny zasiêg terenów zalewowych Q 1%

Granice zdrenowanych gruntów rolnych

WZ

Tereny cmentarzy

Tereny dróg i ulic:

Pomniki przyrody

......
......

Tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
drogowego

Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug

UP

Tereny us³ug publicznych

UC

Tereny us³ug o charakterze komercyjnym

UT

Tereny us³ug zwi¹zanych z funkcj¹ turystyki i rekreacji

RP

Tereny u¿ytków rolnych

RPL

Tereny rolno-lene z dopuszczeniem rekreacji
zimowej

RW
RW1
RL

Tereny wód otwartych, dolin potoków
i zieleni ochronnej wzd³u¿ cieków wodnych
Tereny lasów, zadrzewieñ, torfowisk i gruntów
rolnych wskazanych do zalesieñ
Przewodnicz¹cy Rady: E. Rutkowska
1340
Uchwa³a Nr XVI/113/2004
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499)
w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U.
Nr 25 poz. 219) - na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy
w Jordanowie uchwala, co nastêpuje:
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§1
Tworzy siê obwód g³osowania Nr 7 w Domu Pomocy Spo³ecznej w £êtowni z siedzib¹ w DPS £êtownia Nr 353 dla przeprowadzenia w 2004 r. g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Galos
1341
Uchwa³a Nr XVII/117/2004
Rady Gminy Limanowa
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI/36/92 Rady Gminy w Limanowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Limanowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz
art. 15, art. 17 i art. 18 w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
a tak¿e art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35,
poz. 305 i Nr 64, poz. 593) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VI/36/92 Rady Gminy w Limanowej z dnia
24 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Limanowej (zmienionej uchwa³¹
Nr XXXVI/237/2002 Rady Gminy Limanowa z dnia 30 kwietnia 2002 r.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Limanowej stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y (zmieniony uchwa³¹ Nr XV/106/
2004 Rady Gminy Limanowa z dnia 26 stycznia 2004 r.) otrzymuje
brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y;
2) uchyla siê § 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Limanowa.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

Poz. 1340, 1341
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/117/2004
Rady Gminy Limanowa
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Statut
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Limanowej
§1
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Limanowej, zwany
dalej "Orodkiem", jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ nie
posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, dzia³aj¹c¹ jako jednostka
bud¿etowa Gminy Limanowa utworzona do realizacji zadañ
Gminy Limanowa w zakresie pomocy spo³ecznej.
2. Bie¿¹cy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Orodka
sprawuje Wójt Gminy Limanowa.
3. Siedzib¹ Orodka jest miasto Limanowa - adres: ul. Matki
Boskiej Bolesnej 18B, 34 - 600 Limanowa.
4. Orodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ obszar Gminy Limanowa.
§2
1. Orodek funkcjonuje oraz wykonuje swoje zadania w oparciu o:
1) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.);
2) uchwa³ê Nr VI/36/2003 Rady Gminy Limanowa z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Limanowa (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 136, poz. 1825
z póna. zm.);
3) uchwa³ê Nr VI/36/92 Rady Gminy w Limanowej z dnia
24 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Limanowej z pón. zm.;
4) ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz przepisy wykonawcze do niej;
5) niniejszy statut i regulamin organizacyjny;
6) inne akty prawne obowi¹zuj¹ce jednostki bud¿etowe,
w tym z zakresu rachunkowoci oraz okrelaj¹ce zadania
gmin w sprawach pomocy spo³ecznej.
2. Orodek realizuje ponadto zadania wynikaj¹ce z ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734 z pón. zm.) oraz przepisów wykonawczych
do niej.
3. W Orodku tworzy siê komórkê organizacyjn¹ do realizacji
wiadczeñ rodzinnych wynikaj¹cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z pón. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej.
§3
1. Celem dzia³ania Orodka jest umo¿liwianie osobom i rodzinom przezwyciê¿ania trudnych sytuacji ¿yciowych, których
nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci oraz zapobieganie powstawaniu
tych sytuacji przez podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
ich ¿yciowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze rodowiskiem. Orodek wspiera ponadto osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb
oraz umo¿liwia im ¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
2. Zadania w zakresie pomocy spo³ecznej obejmuj¹ w szczególnoci:
1) przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ z pomocy spo³ecznej;
2) pracê socjaln¹;
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3) prowadzenie i rozwijanie niezbêdnej infrastruktury socjalnej;
4) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej;
5) realizacjê zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§4
1. Orodek realizuje powierzone mu zadania w³asne Gminy
Limanowa, okrelone w § 5, zgodnie z ustaleniami Wójta
Gminy Limanowa, natomiast zadania zlecone Gminie Limanowa, okrelone w § 6, - zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodê Ma³opolskiego.
2. Szczegó³owe zasady udzielania przez Orodek wiadczeñ
z pomocy spo³ecznej okrelaj¹ przepisy, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6.
3. W celu realizacji powierzonych mu zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej Orodek wspó³pracuje, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Kocio³em
Katolickim, innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§5
1. Do zadañ w³asnych Gminy Limanowa o charakterze obowi¹zkowym, realizowanych przez Orodek, nale¿¹:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka;
2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych;
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych;
6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu
i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
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13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹;
14) do¿ywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca Gminy w tym domu;
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie jej
Wojewodzie Ma³opolskiemu, równie¿ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
2. Do zadañ w³asnych Gminy Limanowa, realizowanych przez
Orodek, nale¿¹:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki;
4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów os³onowych.
§6
Zadania z zakresu administracji rz¹dowej zlecone Gminie
Limanowa, realizowane przez Orodek, obejmuj¹:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacjê zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia
osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§7
1. Orodek mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci
do pracy, niepe³nosprawnoci i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. Kierownik Orodka mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne a tak¿e kierowaæ
do w³aciwych organów wnioski o ustalenie niezdolnoci
do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci.
3. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy Limanowa coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej, w oparciu o które
Rada Gminy Limanowa opracowuje do wdro¿enia lokalne
programy pomocy spo³ecznej.
§8
1. Orodek realizuje powierzone mu zadania pod kierownictwem kierownika Orodka, który organizuje i nadzoruje
pracê Orodka, odpowiada za realizacjê zadañ z zakresu
dzia³alnoci Orodka a tak¿e reprezentuje Orodek na zewn¹trz.
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2. Wójt Gminy Limanowa zatrudnia i zwalnia kierownika Orodka oraz wykonuje wobec niego inne czynnoci z zakresu prawa pracy.
3. Orodek koordynuje realizacjê strategii, o której mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1.
4. Kierownik Orodka wykonuje zadania Orodka przy pomocy swojego zastêpcy, g³ównego ksiêgowego oraz pozosta³ych pracowników Orodka, w szczególnoci pracowników
socjalnych.
5. Kierownik Orodka zatrudnia i zwalnia, w imieniu Orodka,
pracowników Orodka oraz dokonuje wobec nich innych czynnoci z zakresu prawa pracy.
6. Orodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnoci Gminy Limanowa w stosunku jeden
pracownik socjalny na dwa tysi¹ce mieszkañców, nie mniej
jednak ni¿ trzech pracowników.
7. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych w Orodku
reguluj¹ w szczególnoci przepisy o pracownikach samorz¹dowych.
§9
1. Orodek u¿ywa pieczêci nag³ówkowej z nazw¹ w pe³nym
brzmieniu i adresem siedziby.
2. Kierownik Orodka, w ramach udzielonego mu przez Wójta
Gminy Limanowa upowa¿nienia do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu dzia³alnoci Orodka, pos³uguje siê
stosownymi pieczêciami, wskazuj¹cymi na udzielone mu
upowa¿nienie.
§ 10
1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w przepisach prawa dla jednostek bud¿etowych oraz
posiada wyodrêbniony rachunek bankowy.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest plan finansowy - plan dochodów i wydatków opracowany przez kierownika Orodka wspólnie z g³ównym ksiêgowym Orodka oraz
dostosowany do uchwa³y bud¿etowej Gminy Limanowa.
3. Koszty realizacji zadañ powierzonych Orodkowi finansowane s¹ z:
1) dochodów w³asnych Gminy Limanowa w przypadku zadañ w³asnych Gminy Limanowa;
2) otrzymywanych z bud¿etu Pañstwa dotacji w przypadku
zadañ zleconych Gminie Limanowa.
4. Orodek prowadzi samodzielnie dzia³alnoæ administracyjno - biurow¹.
5. Kierownik Orodka zarz¹dza mieniem komunalnym na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy
Limanowa.
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Uchwa³a Nr XXI/158/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Wiêc³awicach Starych, nadania mu statutu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 17 ust. 4 i art. 62
ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 18 ust. 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty oraz wyra¿eniu
opinii przez Rady Pedagogiczne Szko³y Podstawowej w Wiêc³awicach Starych i Gimnazjum w Wiêc³awicach Starych
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 roku tworzy siê Zespó³ Szkó³
w Wiêc³awicach Starych zwany dalej Zespo³em, w sk³ad którego wchodz¹:
1. Szko³a Podstawowa im. w. Królowej Jadwigi w Wiêc³awicach Starych,
2. Gimnazjum im. W³adys³awa Jagie³³y w Wiêc³awicach
Starych.
§2
Siedziba Zespo³u znajduje siê w budynku nr 19 w Wiêc³awicach Starych.
§3
Mienie bêd¹ce w u¿ytkowaniu szkó³, o których mowa w § 1
przeznacza siê na wyposa¿enie Zespo³u.
§4
Obwód Zespo³u obejmowaæ bêdzie obwody Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, które s¹ takie same i obejmuj¹: Wolê
Wiêc³awsk¹, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Wiêc³awice Stare, Wiêc³awice Dworskie, Pielgrzymowice, Zdziês³awice, Mas³omi¹c¹ czêæ wschodni¹.

§ 11

§5

1. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Orodka,
nieuregulowan¹ w niniejszym Statucie, okrela Regulamin
Organizacyjny Orodka zatwierdzony przez Wójta Gminy Limanowa na wniosek kierownika Orodka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie oraz
Regulaminie, o którym mowa w ust. 1, znajduj¹ zastosowanie przepisy wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 do pkt 4 i pkt 6 oraz
w ust. 2 i ust. 3.
3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu nastêpuj¹ w takim trybie, jak jego uchwalenie.

Akt za³o¿ycielski Zespo³u stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy

§6
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Wiêc³awicach Starych Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Micha³owice.
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§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
od dnia 1 wrzenia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/158/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Akt Za³o¿ycielski
Zespo³u Szkó³ w Wiêc³awicach Starych
Sporz¹dzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2, art. 62 ust. 3,
art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie
owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.).
§1
Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2004 roku Zespó³ Szkó³
w Wiêc³awicach Starych, w sk³ad którego wchodz¹: Szko³a
Podstawowa im. w. Królowej Jadwigi w Wiêc³awicach Starych i Gimnazjum im. W³adys³awa Jagie³³y w Wiêc³awicach
Starych.
§2
Siedziba Zespo³u znajduje siê w budynku nr 19 w Wiêc³awicach Starych.
§3
Obwód Zespo³u Szkó³ obejmowaæ bêdzie obwody Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, które s¹ takie same i obejmuj¹: Wolê Wiêc³awsk¹, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Wiêc³awice Stare, Wiêc³awice Dworskie, Pielgrzymowice, Zdziês³awice, Mas³omi¹c¹ czêæ
wschodni¹.
§4
Zespó³ Szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Micha³owice.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXI/158/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Statut
Zespo³u Szkó³ w Wiêc³awicach Starych
opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 61,
poz. 624 z pón. zm.)
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Dzia³ I
Nazwa i siedziba Szko³y
§1
1. Szko³a nosi nazwê: Zespó³ Szkó³ w Wiêc³awicach Starych
i zwana bêdzie w dalszej czêci Zespo³em.
2. Nazwa Szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u sk³ada siê z nazwy tej Szko³y i nazwy Zespo³u tj.:
1) Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkó³
w Wiêc³awicach Starych,
2) Gimnazjum im. W³adys³awa Jagie³³y w Wiêc³awicach Starych.
3. Zespó³ ma sw¹ siedzibê w budynku nr 19 w Wiêc³awicach
Starych.
4. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców
i Samorz¹dów Uczniowskich Rada Gminy Micha³owice mo¿e
nadaæ Zespo³owi imiê.
5. Nazwa Zespo³u oraz Szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad jest
u¿ywana w pe³nym brzmieniu.
Dzia³ II
Inne informacje o Zespole
§2
1. Organem prowadz¹cym Zespó³ jest Gmina Micha³owice,
a organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny Ma³opolski
Kurator Owiaty.
2. Do obwodu szkolnego Zespo³u nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Wola Wiêc³awska, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Wiêc³awice Stare, Wiêc³awice Dworskie,
Pielgrzymowice, Zdziês³awice, Mas³omi¹ca czêæ wschodnia.
3. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuñcze realizowane s¹ przez Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w sposób
nastêpuj¹cy:
1) przez Szko³ê Podstawow¹ w toku 6 - letniego cyklu kszta³cenia,
2) przez Gimnazjum w toku 3 - letniego cyklu kszta³cenia.
4. W Zespole obowi¹zuje piêciodniowy tydzieñ pracy.
5. Czas rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktycznych oraz
przerw feryjnych okrela Minister Edukacji Narodowej
i Sportu w drodze rozporz¹dzenia w sprawie organizacji
roku szkolnego.
6. Zespó³ zapewnia uczniom mo¿liwoæ korzystania z:
1) sal lekcyjnych,
2) biblioteki,
3) pracowni komputerowej,
4) sali gimnastycznej,
5) gabinetu pomocy przedlekarskiej i profilaktyki,
6) wietlicy,
7) boiska sportowego,
8) pomieszczeñ administracyjno - gospodarczych.
7. Ponadto uczniowie korzystaj¹ z pracowni przedmiotowych
w oparciu o regulaminy tych pracowni.
Dzia³ III
Rozdzia³ I
Cele i zadania Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
§3
1. Zespó³ przyjmuje za nadrzêdny cel swej pracy kszta³cenie
i wychowanie, które s³u¿y rozwijaniu u dzieci i m³odzie¿y
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poczucia odpowiedzialnoci, mi³oci do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartoci kultur Europy i wiata - respektuj¹c chrzecijañski system wartoci - za podstawê przyjmuj¹c uniwersalne zasady etyki.
2. Zespó³ zapewnia ka¿demu uczniowi warunki niezbêdne do
jego rozwoju, przygotowuje go do wype³niania obowi¹zków
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnoci,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci i wolnoci.
3. Zespó³ zapewnia bezp³atne nauczanie w zakresie ramowych
planów nauczania dla szko³y podstawowej i gimnazjum oraz
w ramach innych form edukacyjno- wychowawczo - opiekuñczych przewidzianych w Statucie Zespo³u i zatwierdzanych corocznie w arkuszu organizacji Zespo³u.
4. Zespó³ Szkó³ zatrudnia nauczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje wymagane zgodnie z odrêbni przepisami.
§4
1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej, Szko³y
wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w szczególnoci:
1) kszta³tuj¹ rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizacji celów i zasad okrelonych w: ustawie o systemie owiaty i przepisach wykonawczych do tej¿e ustawy, Statucie,
stosownie do warunków Zespo³u i wieku uczniów, poprzez:
 zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowañ uczniów,
 realizowanie "Programu wychowawczego Zespo³u",
 realizowanie "Programu Profilaktyki Spo³ecznej Zespo³u",
2) kszta³tuj¹ osobowoæ uczniów opieraj¹c siê na uniwersalnych zasadach etyki, respektuj¹c postanowienia Miêdzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
3) upowszechniaj¹ zasady tolerancji, wolnoci sumienia i poczucia sprawiedliwoci,
4) kszta³tuj¹ postawy patriotyczne (tak¿e w wymiarze lokalnym),
5) umo¿liwiaj¹ uczniom podtrzymywanie poczucia to¿samoci narodowej poprzez kszta³towanie postaw obywatelskich, patriotycznych, naukê jêzyka ojczystego oraz w³asnej historii i kultury,
6) szanuj¹ indywidualnoæ uczniów i ich prawo do w³asnej
oceny rzeczywistoci,
7) budz¹ szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowan¹
pracê na rzecz Zespo³u i spo³ecznoci lokalnej,
8) wdra¿aj¹ do dyscypliny i punktualnoci,
9) sprzyjaj¹ zachowaniom proekologicznym.
2. Zespó³ opracowuje i realizuje "Program wychowawczy Zespo³u" i "Program profilaktyki spo³ecznej" bêd¹ce alternatyw¹ dla zagro¿eñ spo³ecznych m³odego cz³owieka.
§5
1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespó³ umo¿liwia uczniom zdobycie wiedzy, umiejêtnoci i kompetencji
niezbêdnych do uzyskania wiadectwa ukoñczenia szko³y
podstawowej i gimnazjum, w oparciu o podstawê programow¹ oraz programy nauczania.
2. W zakresie nauczania Zespó³ zapewnia uczniom:
1) naukê poprawnego i swobodnego wypowiadania siê, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawanie wymaganych pojêæ i zdobywania rzetelnej
wiedzy na poziomie umo¿liwiaj¹cym, co najmniej kontynuacjê nauki na nastêpnym etapie kszta³cenia,
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3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamiêciowego
opanowania przekazywanych treci,
4) rozwijanie zdolnoci dostrzegania ró¿nego rodzaju zwi¹zków i zale¿noci: przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych i itp.,
5) rozwijanie zdolnoci mylenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomoci przedmiotowych, stanowi¹cych
wartoæ poznawcz¹ sam¹ w sobie, w sposób integralny,
prowadz¹cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i ¿ycia spo³ecznego,
8) poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej.
3. Zespó³ stwarza uczniom warunki do zdobycia nastêpuj¹cych umiejêtnoci:
1) planowania, organizowania i oceniania w³asnego uczenia siê, przyjmowania coraz wiêkszej odpowiedzialnoci
za w³asn¹ naukê,
2) skutecznego porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach,
prezentacji w³asnego punktu widzenia i brania pod uwagê pogl¹dów innych ludzi, poprawnego pos³ugiwania siê
jêzykiem ojczystym, przygotowania do publicznych wyst¹pieñ,
3) efektywnego dzia³ania w zespole i pracy w grupie, budowania wiêzi miêdzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego dzia³ania na gruncie zachowania obowi¹zuj¹cych norm,
4) rozwi¹zywania problemów w twórczy sposób,
5) poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z ró¿nych róde³ oraz efektywnego pos³ugiwania
siê technologi¹ informatyczn¹,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
7) rozwoju sprawnoci umys³owych oraz osobistych zainteresowañ,
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi¹zywania konfliktów i problemów spo³ecznych.
§6
1. Indywidualne formy opieki nad uczniami Zespo³u polegaj¹
w szczególnoci na:
1) udzielaniu, w miarê mo¿liwoci finansowych Zespo³u, doranej pomocy materialnej oraz wystêpowanie z wnioskami o udzielenie pomocy do Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej i innych organizacji charytatywnych,
2) wskazaniu rodzicom i uczniom mo¿liwoci korzystania
z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
3) organizowaniu zajêæ wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych,
4) organizowania nauczania indywidualnego,
5) organizowania zajêæ rewalidacyjnych.
2. Pomoc finansow¹, o której mowa w punkcie 1 podpunkt 1
przyznaje siê na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§7
1. Uczniom uzdolnionym Zespó³ umo¿liwia:
1) udzia³ w ró¿norakich konkursach: szkolnych, pozaszkolnych,
2) udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych,
3) wype³nianie obowi¹zku szkolnego poza szko³¹,
4) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki,
5) wczeniejsze uzyskanie promocji.
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2. Ponadto szko³a wspiera uczniów o szczególnych uzdolnieniach, pomagaj¹c w organizowaniu ró¿norakich form prezentacji ich twórczoci na terenie Zespo³u i poza nim.
§8
1. Zespó³ zapewnia ponadto:
1) pomoc dzieciom osieroconym, pozbawionym ca³kowicie
lub czêciowo opieki rodzicielskiej, a tak¿e uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
2) bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki,
3) pobierania nauki dzieciom niepe³nosprawnym i niedostosowanym spo³ecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2. Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w odniesieniu do warunków rozwoju ucznia, jego bezpieczeñstwa i warunków
pracy, diagnozuj¹ mo¿liwoci, predyspozycje i potrzeby
dziecka poprzez obserwacjê, rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych i ankiet.
3. Zespó³ kszta³tuje rodowisko wychowawcze dziecka - wspieraj¹c w tym wzglêdzie rodziców - stosownie do wieku, potrzeb dziecka i warunków szko³y poprzez:
1) realizacjê w³asnego programu wychowawczego,
2) systematyczne monitorowania zachowañ uczniów,
3) kultywowanie dobrych tradycji Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u,
4) powierzenie obowi¹zków wychowawcy klasy nauczycielom, którzy stan¹ siê dla wychowanków autorytetami,
5) umo¿liwienie dzia³alnoci organizacji uczniowskich,
6) dok³adne rozpoznawanie rodowiska rodzinnego ucznia,
7) wspó³pracê z innymi instytucjami wychowawczymi.
4. Zespó³ dba o to, aby ka¿dy uczeñ czu³ siê zarówno w Szkole
jak i w trakcie zajêæ szkolnych organizowanych poza ni¹ bezpiecznie, tak pod wzglêdem psychicznym, jak i fizycznym,
zachowuj¹c poszanowanie godnoci osobistej ucznia, dba³oæ o jego dobro i troskê o zdrowie oraz honorowanie podmiotowoci ucznia.
5. Zespó³ stwarza uczniom bezpieczne i higieniczne warunki
pracy poprzez:
1) w³aciwe ustalenia tygodniowego planu zajêæ,
2) dostosowanie sprzêtów szkolnych do wzrostu uczniów
i rodzaju pracy,
3) w³aciwe owietlenie, wentylacjê i ogrzewanie pomieszczeñ szkolnych,
4) pe³nienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dy¿urów podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym w Zespole harmonogramem,
5) oznakowanie ci¹gów komunikacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego oraz organizowanie takich form pracy,
które umo¿liwi¹ uczniom opanowanie tych przepisów
i podnoszenie umiejêtnoci poruszania siê po drogach,
7) wspó³dzia³anie Zespo³u z instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê zagadnieniami ruchu drogowego,
8) obci¹¿enie prac¹ domow¹ zgodnie z zasadami higieny
pracy umys³owej ucznia,
9) uwiadamianie uczniom zagro¿eñ (agresja, przemoc, uzale¿nienia) oraz znaczenia i potrzeby dba³oci o zdrowie.
§9
1. Zespó³ organizuje i prowadzi ró¿ne formy dzia³añ w zakresie
krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrêbnymi przepisami.
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2. Nauczyciel obowi¹zany jest informowaæ dyrektora o planowanym wyjciu z uczniami na tydzieñ przed terminem wyjcia,
sk³adaj¹c stosowne zg³oszenie w sekretariacie Zespo³u.
3. Opiekê nad uczniami w czasie wyjcia, wycieczki sprawuje
odpowiednio:
1) wycieczki przedmiotowe w miecie - 1 osoba na 15 uczniów,
2) wycieczki bli¿sze (do 10 km.) - 1 osoba na 15 uczniów,
3) wycieczki dalsze, wyjazdy ponad jeden dzieñ - 1 osoba na
10 uczniów.
4. Kierownik wycieczki ma obowi¹zek rozliczyæ koszty wycieczki
na najbli¿szym spotkaniu z rodzicami.
Rozdzia³ II
Wzajemne relacje Zespo³u i Rodziców
§ 10
Rodzice i nauczyciele, na zasadach okrelonych w Statucie,
wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowywania oraz kszta³cenia i profilaktyki dzieci i m³odzie¿y. Zespó³ wspomaga rodzinê w jej dzia³aniach wychowawczych.
§ 11
1. Zespó³ jest zobowi¹zany do zapoznania rodziców z:
1) przepisami prawa owiatowego i wewn¹trzszkolnymi uregulowaniami tj.:
a) ustaw¹ o systemie owiaty,
b) Statutem Zespo³u,
c) wewn¹trzszkolnym systemem oceniania,
d) szkolnym zestawem programów nauczania,
e) programem wychowawczym Zespo³u,
f) programem profilaktyki spo³ecznej,
2) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuñczymi,
3) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom,
4) przyczynami niepowodzeñ szkolnych ucznia i mo¿liwociami pomocy.
2. Zespó³ informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie
treci programowych dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka oraz mo¿liwoci nauczania religii lub etyki.
§ 12
1. Rodzice dziecka podlegaj¹cego obowi¹zkowi szkolnemu powinni:
1) zapewniæ regularne uczêszczanie dziecka do szko³y,
2) zapewniæ mu warunki umo¿liwiaj¹ce przygotowanie siê
do zajêæ szkolnych,
3) zapewniæ dziecku realizuj¹cemu obowi¹zek szkolny poza
szko³¹ warunki do nauki okrelone w zezwoleniu Dyrektora,
4) dope³niæ czynnoci zwi¹zane ze zg³oszeniem dziecka do
szko³y.
2. Zespó³ oczekuje od rodziców sta³ego kontaktu i zainteresowania postêpami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:
5) uczestniczenie w zebraniach klasowych,
6) zg³aszanie siê na probê wychowawcy, nauczyciela ucz¹cego, pedagoga lub Dyrektora,
7) informowanie wychowawcy o sytuacji spo³ecznej i zdrowotnej dziecka,
8) informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokoj¹cych przejawach w zachowaniu dziecka,
9) pomocy w organizowaniu przedsiêwziêæ (wycieczki, zielone szko³y, uroczystoci itp.) i w podejmowanych dzia³a-
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niach wychowawczych i opiekuñczych na miarê mo¿liwoci rodziców, tak w odniesieniu do Zespo³u jak i klasy.
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1. W Zespole zatrudnia siê nauczycieli i innych pracowników
administracyjnych i obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespo³u okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Kwalifikacje i zasady wynagradzania nauczycieli i innych
pracowników Zespo³u okrelaj¹ odrêbne przepisy.

mienia, sprawiedliwoci i solidarnoci spo³ecznej oraz
szacunku dla pracy,
3) troska o kszta³towanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide¹ demokracji, pokoju i przyjani
miêdzy ludmi ró¿nych narodów, ras, wiatopogl¹dów i religii.
2. Nauczyciel kieruje siê w swych dzia³aniach dobrem uczniów,
dba³oci¹ o ich zdrowie, postawê moraln¹ i obywatelsk¹
oraz poszanowaniem godnoci osobistej uczniów, d¹¿¹c do
pe³ni rozwoju ich osobowoci.
3. Obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela jest przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i troska o w³aciwe relacje miêdzyludzkie tworzone wokó³ szko³y i klasy.
4. Nauczyciel ponadto:
1) prowadzi proces kszta³cenia w oparciu o podstawê programow¹, programy nauczania ujête w szkolny zestaw
programów nauczania, plan pracy Zespo³u, program wychowawczy i program profilaktyki spo³ecznej Zespo³u,
2) stymuluje swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi
rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoci i zainteresowania,
3) dokonuje wyboru programu nauczania i podrêczników,
4) prawid³owo organizuje przebieg procesu dydaktycznego,
5) rozpoznaje poziom i postêpy uczniów,
6) stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania,
7) uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejêtnoci.
5. Nauczyciel jest zobowi¹zany do:
1) oceniania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i systemem oceniania przyjêtym w Zespole,
2) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeñ szkolnych,
3) obni¿ania wymagañ edukacyjnych w stosunku do uczniów,
u których stwierdzono specyficzne trudnoci w uczeniu
siê lub deficyty rozwojowe,
4) indywidualizowania pracy, motywowania uczniów
do udzia³u w konkursach i w ¿yciu kulturalnym szko³y.

§ 15

§ 17

1. W Zespole tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracowników administracji i obs³ugi:
1) sekretarza szko³y,
2) specjalisty do spraw kadr,
3) konserwatora,
4) sprz¹taczek.
2. Szczegó³owy zakres czynnoci dla zatrudnionych pracowników administracji i obs³ugi sporz¹dza Dyrektor, uwzglêdniaj¹c ustawê Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Zespo³u.
3. Obs³ugê ksiêgow¹ i p³acow¹ Zespo³u Szkó³ prowadzi Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ na mocy porozumienia miêdzy Dyrektorem Zespo³u a Dyrektorem
Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego.

1. Ka¿dy pracownik dydaktyczny dba o swój rozwój zawodowy poprzez:
1) udzia³ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) spotkania z doradcami metodycznymi,
3) pracê w zespo³ach przedmiotowych i problemowo - zadaniowych,
4) organizowanie pracowni przedmiotowych i podejmowanie starañ o ich wyposa¿enie.
2. Ponadto ka¿dy nauczyciel prawid³owo i terminowo prowadzi dokumentacjê pedagogiczn¹, jest zobowi¹zany do przestrzegania prawa owiatowego, przepisów p.po¿., BHP,
wszystkich regulaminów obowi¹zuj¹cych w szkole, oraz zarz¹dzeñ Dyrektora.

Rozdzia³ II
Zakres zadañ nauczycieli

§ 18

§ 13
1. Zespó³ realizuje ró¿ne formy kontaktu z rodzicami tj.:
1) zebrania informacyjne (miesiêczne, semestralne itp.),
2) indywidualne kontakty z wychowawc¹, nauczycielami,
pedagogiem lub Dyrektorem z inicjatywy obu stron,
3) dni otwarte Zespo³u,
4) pisemne informacje dla rodziców w zwi¹zku z przewidywanymi na semestr ocenami,
5) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie do szko³y,
6) kontakt telefoniczny wychowawcy lub pedagoga z rodzicami,
7) spotkania Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z jej inicjatywy lub inicjatywy Rady Rodziców z przedstawicielami
rodziców,
8) spotkania okolicznociowe - wspólny udzia³ w uroczystociach szkolnych.
2. Rodzice s¹ zobowi¹zani do utrzymywania kontaktu ze Szko³¹ w
ramach ró¿nych form wspó³pracy, o których mowa w pkt. 1.
Dzia³ IV
Nauczyciele i inni pracownicy Zespo³u.
Rozdzia³ I
Zagadnienia ogólne
§ 14

§ 16
1. Podstawowym zadaniem nauczycieli jest:
1) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuñczej,
2) kszta³cenie i wychowanie dzieci i m³odzie¿y w umi³owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolnoci su-

1. Ka¿dy pracownik Zespo³u jest zobowi¹zany do przestrzegania tajemnicy s³u¿bowej oraz dbania o powierzony mu sprzêt
i pomoce.
§ 19
1. Do obowi¹zków nauczycieli nale¿y równie¿ miêdzy innymi:
1) czynny udzia³ w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
2) realizacja zadañ zgodnie z przydzia³em czynnoci,
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3) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz wewnêtrznych zarz¹dzeñ i komunikatów zgodnie z ksiêg¹ zarz¹dzeñ,
4) przestrzeganie regulaminów wewn¹trzszkolnych,
5) sk³adanie sprawozdañ ze swej pracy.
2. Nauczyciel odpowiada materialnie za sprzêt powierzony jego
opiece, a pracownicy administracji i obs³ugi za sprzêt i budynek szkolny.
3. Ka¿dy pracownik dydaktyczny odpowiada za ¿ycie, zdrowie
i bezpieczeñstwo uczniów powierzonych jego opiece.
§ 20
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) poszanowania godnoci osobistej i godnoci zawodu,
2) warunków pracy umo¿liwiaj¹cych wykonywanie obowi¹zków dydaktyczno - wychowawczych,
3) pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony Dyrektora Zespo³u, Rady Pedagogicznej i instytucji owiatowych,
4) zg³aszania pod adresem Dyrektora i Rady Pedagogicznej
postulatów zwi¹zanych z prac¹ Zespo³u,
5) proponowania innowacji pedagogicznych i metodycznych oraz
ich wdra¿ania, po akceptacji przez w³aciwe organy Zespo³u,
6) swobodnego wyboru treci nauczania wykraczaj¹cych
poza podstawê programow¹,
7) opracowanie i wdro¿enie programu autorskiego na zasadzie innowacji lub eksperymentu w oparciu o odrêbne
przepisy w tej sprawie.
2. Inne uprawnienia nauczycieli wynikaj¹ z przepisów szczegó³owych.
§ 21
1. Nauczyciel odpowiada:
1) s³u¿bowo przed Dyrektorem Zespo³u za poziom wyników
dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespo³ach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich dzia³a,
2) cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynik³e z braku nadzoru nad bezpieczeñstwem uczniów na zajêciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dy¿urów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postêpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, na wypadek po¿aru lub
innych zagro¿eñ,
c) zagro¿eñ zniszczenie lub stratê maj¹tku i wyposa¿enia
Zespo³u przydzielonych mu przez kierownictwo Zespo³u, a wynikaj¹ce z nieporz¹dku, braku nadzoru lub bezpieczeñstwa.
2. Nauczyciel ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za efekty swojej
pracy.
Rozdzia³ III
Zadania wychowawcy klasy
§ 22
1. Dyrektor Zespo³u, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej, oddaje ka¿dy oddzia³ klasowy pod szczególn¹ opiekê
jednemu z nauczycieli ucz¹cych uczniów tej klasy, mianuj¹c
go wychowawc¹.
2. W miarê mo¿liwoci organizacyjnych szkó³ wychodz¹cych
w sk³ad Zespo³u, celem zapewnienia ci¹g³oci pracy wychowawczej i jej skutecznoci, wychowawca prowadzi oddzia³ powierzony jego opiece przez etap edukacyjny obejmuj¹cy odpowiednio:
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1) klasy I - III szko³y podstawowej,
2) klasy IV - VI szko³y podstawowej,
3) klasy I - III gimnazjum.
3. Dyrektor mo¿e dokonaæ zmiany na stanowisku wychowawcy klasy:
1) z urzêdu wskutek d³ugotrwa³ej, usprawiedliwionej nieobecnoci wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych Zespo³u,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów
danego oddzia³u lub Samorz¹du Uczniowskiego.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie s¹ dla Dyrektora wi¹¿¹ce. O sposobie ich za³atwienia Dyrektor informuje na pimie, przedstawiaj¹c w nim uzasadnienie swojej decyzji,
w terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 23
1. Wychowawca klasy, zwany równie¿ opiekunem klasy, podejmuje szereg dzia³añ, maj¹cych na celu zapewnienie realizacji Programu Wychowawczego Zespo³u, programu z zakresu profilaktyki spo³ecznej, planu pracy wychowawczej
dla swojej klasy oraz innych zamierzeñ maj¹cych na celu
harmonijny rozwój osobowoci uczniów.
2. W celu realizacji swoich zadañ wychowawca:
1) czuwa nad organizacj¹ i przebiegiem pracy uczniów w klasie,
2) interesuje siê postêpami uczniów w nauce, szuka przyczyn niepowodzeñ w tym wzglêdzie i podejmuje rodki
zaradcze,
3) dba o regularne uczêszczanie uczniów do szko³y, ustala
przyczyny opuszczania przez nich zajêæ edukacyjnych, organizuje pomoc dla tych, którzy opucili je z przyczyn niezale¿nych od siebie (np. d³ugotrwa³a choroba) i maj¹ trudnoci z uzupe³nieniem treci programowych.
3. Wychowawca ponadto:
1) dba o to, by tematyka godzin wychowawczych by³a cile
zwi¹zana z:
a) programem wychowawczym Zespo³u i programem
profilaktyki spo³ecznej realizowanym przez Zespó³,
b) potrzebami i zainteresowaniami zespo³u klasowego,
2) kszta³tuje w³aciwe relacje miêdzy uczniami, oparte na
¿yczliwoci, wspó³dzia³aniu, kole¿eñstwie i przyjani,
3) wyrabia poczucie odpowiedzialnoci za ³ad i estetykê klasy oraz szko³y,
4) interesuje siê udzia³em uczniów w pracy organizacji
uczniowskich,
5) wdra¿a uczniów do wiadomego i odpowiedzialnego postêpowania,
6) bada przyczyny niew³aciwych zachowañ uczniów, udziela
im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych.
§ 24
1. Wychowawca wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego
oddziale oraz koordynuje dzia³ania wobec ogó³u uczniów,
tak¿e wobec tych, którzy potrzebuj¹ indywidualnej opieki
tj. uczniów uzdolnionych oraz uczniów maj¹cych trudnoci
i prze¿ywaj¹cych niepowodzenia szkolne.
2. Opiekun klasy czuwa równie¿ nad udzielaniem uczniom pomocy w nauce zgodnie z ich indywidualnymi mo¿liwociami.
§ 25
1. Wychowawca utrzymuje sta³y kontakt z rodzicami uczniów
w celu:
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1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo - wychowawczych dzieci,
2) udzielania im pomocy w dzia³aniach wychowawczych
i otrzymania wsparcia dla swoich dzia³añ,
3) informowania rodziców o postêpach w nauce i zachowaniu
uczniów poprzez: indywidualne rozmowy, spotkania z ca³ym zespo³em rodziców, kontakt telefoniczny i listowy,
4) w³¹czenia rodziców w ¿ycie klasy i szko³y.
2. Wychowawca wspó³pracuje z S¹dem dla Nieletnich i Policj¹
w sprawach dotycz¹cych uczniów wchodz¹cych w konflikt
z prawem oraz Kuratorem S¹dowym w przypadku objêcia
przez niego kurateli nad uczniem lub jego rodzin¹.
§ 26
1. Wychowawca wykonuje czynnoci administracyjne dotycz¹ce oddzia³u zgodnie z aktualnymi przepisami, a w szczególnoci:
1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,
2) wypisuje wiadectwa szkolne,
3) prowadzi dokumentacjê wychowawcy klasy,
4) wykonuje inne czynnoci administracyjne dotycz¹ce klasy zgodnie z zarz¹dzeniami Dyrektora oraz uchwa³ami
Rady Pedagogicznej.
2. Wychowawca sk³ada na klasyfikacyjnych posiedzeniach
Rady Pedagogicznej pisemne sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy.
§ 27
1. Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespo³u
oraz Rady Pedagogicznej, a tak¿e ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i innych instytucji owiatowych i naukowych.
2. Pocz¹tkuj¹cy nauczyciel - wychowawca otoczony jest opiek¹
zespo³u wychowawców klasowych lub opiek¹ nauczyciela
zwanego mentorem.
3. Mentorem mo¿e zostaæ nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
§ 28
1. Szczególnym zadaniem wychowawcy jest sprawowanie
opieki wychowawczej nad uczniami jemu powierzonymi,
a tak¿e:
1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój uczniów,
proces ich uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów,
3) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie
konfliktów w zespole klasowym oraz uczniami a innymi
cz³onkami spo³ecznoci szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa
w punkcie 1:
1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
lub opiekunami ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce i integruj¹ce zespó³ klasowy, uzgadniaj¹c z nimi treæ
i formê zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy i zapewniaj¹c ich przeprowadzenie,
2) ma obowi¹zek wspó³dzia³aæ z nauczycielami ucz¹cymi
w danym oddziale, koordynowaæ dzia³ania wychowawcze wobec uczniów tak¿e wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów
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szczególnie uzdolnionych jak równie¿ z ró¿nymi trudnociami i niepowodzeniami szkolnymi),
3) utrzymuje sta³y kontakt z rodzicami,
4) ma obowi¹zek wspó³pracowaæ z pedagogiem szkolnym
i innymi specjalistami, wiadcz¹cymi wykwalifikowana
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoci uczniów, tak¿e
zdrowotnych.
§ 29
1. Spory pomiêdzy uczniem lub rodzicem a pracownikiem szko³y powinny byæ zg³aszane wychowawcy klasy, który zobowi¹zany jest do rozpoznania wszystkich okolicznoci sporu osob¹ wspomagaj¹c¹ jego dzia³ania jest pedagog szkolny
oraz przewodnicz¹cy zespo³u wychowawców klasowych.
Wychowawca informuje o swych dzia³aniach Dyrektora Zespo³u.
2. Uczeñ, rodzice, nauczyciel lub inny pracownik szko³y ma
prawo zwróciæ siê bezporednio do Dyrektora lub Zastêpcy
Dyrektora, który podejmuje dzia³ania wyjaniaj¹ce okolicznoci sporu.
3. W razie, gdy podjête decyzje nie satysfakcjonuj¹ rodziców
czy nauczyciela, maja oni prawo zwróciæ siê z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ma³opolskiego Kuratora Owiaty lub Wójta Gminy Micha³owice.
§ 30
1. Wychowawca klasy jest zobowi¹zany do poinformowania
ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych, na miesi¹c
przed konferencj¹ klasyfikacyjn¹, o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej (okresowej lub rocznej), na podstawie wpisu nauczycieli poszczególnych przedmiotów
w dzienniku lekcyjnym.
2. Za fakt przekazania informacji przyjmuje siê potwierdzony
podpisem rodzica, opiekuna stosowny wpis lub listowne zawiadomienie (tylko w przypadku braku mo¿liwoci osobistego kontaktu z rodzicem, opiekunem), które pozostaj¹ w dokumentacji wychowawcy w postaci krótkiej notatki dotycz¹cej formy zawiadomienia.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ pedagoga szkolnego
§ 31
1. W Zespole zatrudnia siê pedagoga szkolnego.
2. Zadaniem pedagoga szkolnego jest:
1) wspó³dzia³anie z Dyrektorem, wychowawcami klas, w zakresie rozwi¹zywania indywidualnych i grupowych problemów opiekuñczo - wychowawczych,
2) wspó³dzia³anie z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu ustalenia rodzaju i zakresu pomocy uczniom
maj¹cym trudnoci szkolne, organizuj¹c tym uczniom sta³¹
lub okresow¹ pomoc w zale¿noci od zakresu problemu,
3) utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami
zajmuj¹cymi siê problemami opieki i wychowania,
4) w przypadkach skrajnych wnioskowanie na Radzie Pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej klasy, szko³y,
placówki owiatowo - wychowawczej lub o przyznanie
kuratora s¹dowego,
5) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków
w wiadomociach szkolnych klas I - III Szko³y Podstawowej i klas I Gimnazjum z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi,
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6) s³u¿enie rad¹ i pomoc¹ uczniom prze¿ywaj¹cym trudnoci wynikaj¹ce z niepowodzeñ szkolnych b¹d konfliktów
rodzinnych, czy innych dramatów osobistych,
7) sk³adania sprawozdania o sytuacji opiekuñczo - wychowawczej Zespo³u jeden raz w semestrze.
3. Ponadto pedagog szkolny ma obowi¹zek prowadzenia stosownej dokumentacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a w szczególnoci:
1) teczki uczniów wymagaj¹cych pomocy dydaktycznej, psychologiczno - pedagogicznej,
2) opinie, orzeczenia, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
3) dokumentacja nauczania indywidualnego, wywiady klasowe, ankiety,
4) materia³y praktyczne dotycz¹ce dzieci niedowidz¹cych,
5) dokumentacja dotycz¹ca rodzin zastêpczych,
6) informacje zawodoznawcze,
7) dzienniki zajêæ rewalidacyjnych,
8) dziennik zajêæ pedagoga,
9) plany pracy i sprawozdania ze swojej dzia³alnoci semestralnej.
Rozdzia³ V
Pracownicy administracji i obs³ugi.
§ 32
1. W Zespole zatrudnia siê pracowników administracji i obs³ugi, którzy podlegaj¹ przepisom prawa pracy i innym zarz¹dzeniom dotycz¹cym tej grupy pracowniczej.
2. Do zadañ pracowników administracji i obs³ugi nale¿y w szczególnoci:
1) troska o bezpieczeñstwo dzieci poprzez sprawn¹ organizacjê pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeñstwo i higieny pracy,
2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowi¹zków (zgodnie z przydzia³em czynnoci),
3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w Zespole regulaminu porz¹dkowego,
4) poszanowanie mienia szkolnego,
5) przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) przestrzeganie tajemnicy s³u¿bowej oraz innych przepisów wynikaj¹cych z uregulowañ prawnych.
Rozdzia³ VI
Zadania zespo³ów nauczycielskich
§ 33
1. Nauczyciele, Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, w zale¿noci od nauczanego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespo³y przedmiotowe:
1) zespó³ z zakresu nauczania zintegrowanego,
2) zespo³y przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
3) zespo³y przedmiotów humanistycznych,
4) zespo³y przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego.
2. Celem dzia³ania zespo³ów jest wewn¹trzszkolne doskonalenie zawodowe, miêdzy innymi poprzez udzia³ w lekcjach kole¿eñskich, udzia³ w zebraniach zespo³ów przedmiotowych,
opracowañ testów i analiza wyników nauczania.
§ 34
1. Przewodnicz¹cych zespo³ów przedmiotowych powo³uje
Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z uwzglêdnieniem propozycji zespo³u.
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2. Przewodnicz¹cy zespo³ów wraz z ich cz³onkami opracowuj¹
plan dzia³añ, który obejmuje: sposób realizacji programów
nauczania, korelacjê treci nauczania przedmiotów pokrewnych, wspólne szczegó³owych kryteriów oceniana uczniów
oraz sposób badania wyników nauczania.
3. Przewodnicz¹cy organizuje opiekê i doradztwo metodyczne
dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli z jego zespo³u i sk³ada raz
w roku sprawozdanie z prac zespo³u.
4. Kadencja przewodnicz¹cego zespo³u trwa dwa lata - ponowny wybór tej samej osoby na kolejn¹ kadencjê mo¿e siê
odbyæ tylko za jej zgod¹.
§ 35
1. Zadaniem zespo³ów przedmiotowych jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddzia³u, dobór podrêczników dostosowanych do zestawu
programów nauczania oraz modyfikowanie go w miarê
potrzeb,
2) wystêpowanie do Dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie
do realizacji zestawu programów nauczania,
3) analizowanie skutecznoci edukacyjnej wybranego zestawu programów nauczania,
4) dobór w³aciwej korelacji treci programowych realizowanych w ramach przedmiotów z treciami cie¿ek edukacyjnych,
5) opracowywanie narzêdzi wewn¹trzszkolnego pomiaru
osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,
6) opracowanie dokumentacji dotycz¹cej opisu postêpów ucznia,
7) formu³owanie wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego programu nauczania, szczegó³owych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,
8) opiniowanie przygotowanych w Szkole programów autorskich, innowacji i eksperymentów i zakresu nauczania.
2. Zespo³y przedmiotowe s¹ zobowi¹zane dokumentowaæ dzia³ania edukacyjne w formie przyjêtej przez Dyrektora
w uzgodnieniu z zespo³em.
§ 36
1. Dyrektor Zespo³u mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, których zadaniem jest:
a) przygotowanie programu wychowawczego Zespo³u,
b) rozwi¹zywanie problemów wychowawczych,
c) opracowywanie planu wykorzystania rodków z dotacji
celowej dla uczniów z rodzin najubo¿szych,
d) sta³e monitorowanie procesu wychowawczego w Zespole.
2. Przewodnicz¹cego zespo³u powo³uje Dyrektor na wniosek
zespo³u.
3. Dyrektor mo¿e powo³aæ dorany zespó³ wychowawców na
potrzeby rozwi¹zania sporu.
§ 37
1. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y problemowo - zadaniowe,
których celem jest rozwi¹zywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikaj¹cych z doranych potrzeb Zespo³u.
2. Zespo³y problemowo-zadaniowe powo³uje Dyrektor Zespo³u
w celu miêdzy innymi:
1) przygotowania projektu planu pracy Zespo³u,
2) przygotowania projektu zmian w statucie Zespo³u,
3) przygotowania projektu zmian innych dokumentów.
3. Po wykonaniu zadania zespó³ zostaje rozwi¹zany.
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Dzia³ V
Uczniowie Zespo³u
Rozdzia³ I
Zasady rekrutacji uczniów do Zespo³u
§ 38
1. Dziecko spe³nia obowi¹zek szkolny przez uczêszczanie do
szko³y podstawowej i gimnazjum.
2. Do klas pierwszych Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u przyjmuje siê:
1) z urzêdu - dzieci zamieszka³e w obwodzie Zespo³u,
2) na probê rodziców, opiekunów prawnych dziecka spoza
obwodu Zespo³u, jeli nie spowoduje to przekroczenia liczby uczniów w danym oddziale, przewidzianej w Statucie
Zespo³u.
3. W przypadku wiêkszej liczby kandydatów spoza obwodu Zespo³u, przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady ich przyjmowania:
1) do Szko³y Podstawowej decyzjê o przyjêciu ucznia podejmuje Dyrektor bior¹c pod uwagê: sytuacjê rodzinn¹ i materialn¹ dziecka oraz warunki spe³niania przez nie obowi¹zku szkolnego w szkole, do obwodu której dziecko nale¿y oraz kolejnoci zg³oszeñ,
2) do Gimnazjum decyzjê o przyjêciu ucznia podejmuje Dyrektor bior¹c pod uwagê:
a) oceny na wiadectwie ukoñczenia szecioletniej szko³y podstawowej,
b) wyniki sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej,
c) szczególn¹ sytuacjê ucznia np. mo¿liwoci komunikacyjne, rodzeñstwo ucz¹ce siê w tej samej szkole,
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej,
e) kolejnoæ zg³oszeñ.
4. Dopuszcza siê wybór jednego lub kilku kryteriów decyduj¹cych o przyjêciu ucznia do Zespo³u.
5. O wyborze kryteriów decyduje Rada Pedagogiczna bior¹c
w swej decyzji pod uwagê liczbê zg³oszeñ dzieci spoza obwodu i mo¿liwoci edukacyjne Zespo³u.
6. Do klasy programowo wy¿szej w ka¿dej ze Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u przyjmuje siê ucznia na podstawie:
1) wiadectwa ukoñczenia klasy ni¿szej w szkole publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej tego
samego typu oraz odpisu arkusza ocen, a w przypadku
ucznia klasy I - III szko³y podstawowej opisowego arkusza
spostrze¿eñ wydanego przez szko³ê, której uczeñ odszed³,
2) pozytywnych egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach okrelonych w przepisach dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w przypadku:
a) przyjmowania ucznia, który spe³nia obowi¹zek szkolny
poza szko³¹,
b) ubiegania siê o przyjêcie do klasy bezporednio wy¿szej, ni¿ to wynika z ostatniego wiadectwa szkolnego
ucznia zmieniaj¹cego typ szko³y,
c) wiadectwa (zawiadczenia) wydanego przez szko³ê
zagranic¹ i ostatniego wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Jeli w klasie, do której uczeñ przechodzi, naucza siê innego
jêzyka (jêzyków) obcego ni¿ ten, którego uczeñ uczy³ siê
w poprzedniej szkole, a rozk³ad zajêæ uniemo¿liwia mu
uczêszczanie na zajêcia innego oddzia³u w tej samej szkole
lub w tej szkole nie prowadzi siê nauki tego jêzyka, uczeñ
mo¿e wybraæ jedn¹ z trzech mo¿liwoci:
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1) uczyæ siê jêzyka (jêzyków) obowi¹zuj¹cego w danym oddziale, wyrównuj¹c braki programowe we w³asnym zakresie do koñca roku szkolnego,
2) kontynuowaæ we w³asnym zakresie naukê jêzyka (jêzyków) obcego, którego uczy³ siê w poprzedniej szkole,
3) uczêszczaæ do klasy z danym jêzykiem w innej szkole.
8. Uczenia, który kontynuuje we w³asnym zakresie naukê jêzyka (jêzyków) obcych jako przedmiotu obowi¹zkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel jêzyka obcego z tej samej lub
innej szko³y, wyznaczony przez Dyrektora Zespo³u, a w przypadku, gdy Dyrektor nie mo¿e zapewniæ nauczyciela danego jêzyka - przez Dyrektora innej szko³y.
Rozdzia³ II
Formy opieki i pomocy uczniom
§ 39
1. Zespó³ sprawuje opiekê nad wszystkimi uczniami przebywaj¹cymi na zajêciach edukacyjnych i innych organizowanych przez Zespó³.
2. Do sprawowania opieki nad uczniami przebywaj¹cymi na
terenie Szko³y w godzinach zajêæ zobowi¹zani s¹ nauczyciele i inni pracownicy Zespo³u.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj¹cymi w Szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych organizowanych w Szkole i poza ni¹ poprzez zapewnia siê równie¿ poprzez:
1) opracowanie planu zajêæ uczniów uwzglêdniaj¹cego zasady higieny pracy,
2) korzystania z sal lekcyjnych zgodnie z przyjêtymi zasadami,
3) uwzglêdnienie w tematyce godzin wychowawczych informacji o bhp.
4. Osob¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo uczniów przebywaj¹cych w Szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych lub nadobowi¹zkowych jest nauczyciel prowadz¹cy zajêcia.
5. Nauczycielowi w ¿adnym przypadku nie wolno pozostawiæ
uczniów bez przekazania opieki nad nimi innemu nauczycielowi, który pod jego nieobecnoæ odpowiada za zachowanie
i bezpieczeñstwo uczniów.
6. Podczas przerw ucz¹cy pe³ni¹ opiekê nad uczniami poprzez
dy¿ury zgodnie z ustalonym regulaminem dy¿urów - wydanym w drodze wewnêtrznego zarz¹dzenia.
7. Uczniom, którzy potrzebuj¹ wsparcia w opanowaniu wiadomoci wynikaj¹cych z podstawy programowej wspiera siê
miêdzy innymi przez:
1) kierowanie do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
i realizowanie orzeczeñ oraz uwzglêdnianie opinii tej Poradni, organizuj¹c na swoim terenie:
a) kszta³cenie programem szko³y specjalnej,
b) nauczanie indywidualne,
c) zajêcia reedukacyjne i rewalidacyjne,
d) oddzia³y integracyjne.
§ 40
1. Szko³a sprawuje opiekê nad uczniami z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami narz¹dów ruchu, s³uchu i wzroku.
2. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego lub nauczania
indywidualnego przez w³aciw¹` poradniê psychologiczno pedagogiczn¹ lub inn¹ poradniê specjalistyczn¹ w Zespole,
organizuje siê nastêpuj¹ce formy zajêæ dydaktyczno- opiekuñczo - wychowawczych dla poszczególnych grup w zale¿noci od rodzaju orzeczenia:
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1) dla uczniów maj¹cych orzeczenie kwalifikuj¹ce ich do
kszta³cenia specjalnego:
a) za zgod¹ organu prowadz¹cego, po uprzedniej pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty, mo¿na
utworzyæ klasê integracyjn¹,
b) w przypadku braku mo¿liwoci utworzenia klasy integracyjnej w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym,
po zapisaniu w arkuszu organizacji szko³y, organizuje
siê dla tych uczniów zajêcia rewalidacyjne lub rewalidacyjno - wychowawcze,
2) uczniom maj¹cym orzeczenie kwalifikuj¹ce ich do nauczania indywidualnego dyrektor szko³y organizuje takie nauczanie w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej kwestii przepisami.
3. Nauczyciele ucz¹cy uczniów maj¹cych orzeczenie Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej zgodnie z zapisami znajduj¹cymi siê w orzeczeniu maj¹ obowi¹zek obni¿enia wymagañ edukacyjnych dla tych uczniów.
4. Szko³a w miarê swoich mo¿liwoci zapewnia w³aciwe warunki do nauki dzieciom niedowidz¹cym, z wadami s³uchu.
5. Szko³a ma obowi¹zek powiadomienia rodziców o mo¿liwoci kszta³cenia:
1) w szko³ach specjalnych,
2) w oddzia³ach integracyjnych,
3) w oddzia³ach wyrównawczych,
4) wyrównawczych szko³ach uzawodowionych.
6. Szko³a udziela pomocy dzieciom znajduj¹cym siê w trudnej
sytuacji losowej poprzez:
1) udzielanie na miarê mo¿liwoci pomocy materialnej w postaci: nieodp³atnych posi³ków, zakupów podrêczników
i przyborów szkolnych, dofinansowanie wycieczek i wyjazdów poza szko³ê, zapomogi losowe,
2) wnioskowanie o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuñczej lub ustanowienie s¹dowego opiekuna dla dzieci osieroconych, zaniedbanych, opuszczonych,
3) wnioskowanie o doradztwo i pomoc do: S¹du Rodzinnego i Nieletnich, Orodka Pomocy Spo³ecznej, Rzecznika
Praw Uczniów, Kuratora Owiaty i innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom.
7. Szko³a podejmuje równie¿ inne dzia³ania na rzecz dzieci potrzebuj¹cych.
§ 41
1. Nauczyciel lub wychowawca mo¿e zwolniæ ucznia z zajêæ
szkolnych:
1) na pisemn¹ probê rodziców (proba pozostaje do wgl¹du w teczce wychowawcy),
2) z powodu z³ego samopoczucia potwierdzonego przez lekarza lub pielêgniarkê,
3) w przypadku nieobecnoci ucz¹cego zgodnie z wydanym
poleceniem dyrektora.
2. Za bezpieczeñstwo dzieci w drodze do szko³y i ze szko³y
odpowiadaj¹ rodzice, a w przypadku dzieci korzystaj¹cych
z ustawowego uprawnienia dotycz¹cego dowozu organizator tego¿ dowozu.
3. Organizowanie opieki w przypadku dowozu, o którym mowa
w punkcie 2 mo¿e odbywaæ siê poprzez:
a) wyznaczenie, przez zamawiaj¹cego dowóz, opiekuna,
b) zabezpieczenie opieki przez dowo¿¹cego.
4. Szko³a nie odpowiada za bezpieczeñstwo uczniów przebywaj¹cych na terenach szkolnych (boiska, budynek szkolny)
poza zajêciami organizowanymi przez szko³ê.
5. Uczniom nie bior¹cym udzia³u w lekcjach, inne zajêcia i opiekê zapewnia Dyrektor.
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Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki ucznia
§ 42

1. Uczeñ ma niezbywalne prawo do poszanowania w³asnej
godnoci oraz bezp³atnego nauczania w zakresie przedmiotów okrelonych ramowym planem nauczania.
§ 43
1. Uczeñ w szczególnoci ma prawo do:
1) znajomoci ogólnych zagadnieñ programu nauczania na
dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzaj¹cych
i pog³êbiaj¹cych jego treæ,
2) korzystania z pomocy ucz¹cego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy budz¹ce szczególne zainteresowanie,
3) pomocy ze strony ucz¹cego przy wyjanianiu niezrozumia³ych zagadnieñ dotycz¹cych bie¿¹cego materia³u,
4) w³aciwego zorganizowania procesu kszta³cenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej,
5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeñstwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania jego
godnoci,
6) ¿yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
7) swobody kulturalnego wyra¿ania myli, przekonañ,
w szczególnoci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, wyznawanej
religii, jeli nie narusza tym dobra innych osób,
8) rozwijania zdolnoci, zainteresowañ i talentów,
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postêpów w nauce,
10) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, rodków
dydaktycznych podczas zajêæ szkolnych,
11) wp³ywania na ¿ycie szko³y poprzez dzia³alnoæ samorz¹dow¹, zrzeszania siê w organizacjach dzia³aj¹cych w szkole,
12) egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci nauczyciela w pracy
uczniowie maja prawo do uzupe³nienia zaleg³oci przez zorganizowanie dodatkowych godzin nauki danego przedmiotu
w ramach mo¿liwoci finansowych Zespo³u lub p³atnych
z funduszy Rady Rodziców.
3. Uczeñ bior¹cy udzia³ w ró¿norakich konkursach o charakterze
przedmiotowym ma prawo do indywidualnego traktowania
w okresie dwóch tygodni przed eliminacjami. W tygodniu poprzedzaj¹cym konkurs uczeñ jest zwolniony z pytania ustnego oraz wszelkich sprawdzianów pisemnych, maj¹c jednoczenie obowi¹zek uzupe³nienia wszelkich zaleg³oci.
4. Uczeñ mo¿e wycofaæ siê z udzia³u w konkursie bez ¿adnych
dla niego konsekwencji.
§ 44
1. Uczeñ ma prawo i obowi¹zek rozwijaæ swoje szczególne
zdolnoci i zainteresowania w zakresie wybranego przedmiotu lub wybranej dziedziny ¿ycia kulturalnego poprzez:
1) udzia³ w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
2) udzia³ w pracy kó³ zainteresowañ organizowanych w szkole.
2. Uczeñ ma prawo nale¿eæ do organizacji wychowawczych
i spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie szko³y, wykonywaæ powierzone przez nie funkcje, wybieraæ i byæ wybieranym do
w³adz Samorz¹du Uczniowskiego.
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3. Uczeñ, który posiada wybitne osi¹gniêcia w pracy pozalekcyjnej lub pozaszkolnej ma prawo indywidualnego traktowania w sprawach dydaktycznych. Przypadki takie ka¿dorazowo rozpatruje Rada Pedagogiczna.
4. Samorz¹d Uczniowski mo¿e organizowaæ zajêcia w szkole
w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem. W takim przypadku
pe³na odpowiedzialnoæ za przebieg tych zajêæ i bezpieczeñstwo uczniów ponosi opiekun Samorz¹du lub inny nauczyciel organizuj¹cy te zajêcia.
§ 45
1. Uczeñ ma prawo i obowi¹zek dbaæ o zdrowie i bezpieczeñstwo swoje i kolegów, wystrzegaæ siê na³ogów, przestrzegaæ zasad higieny osobistej.
2. Uczeñ ma prawo:
1) korzystaæ z us³ug s³u¿by zdrowia na terenie szko³y,
2) do zajêæ rekreacyjno - sportowych organizowanych przez
szko³ê w czasie wolnym,
3) do pe³nego odpoczynku w czasie przerw feryjnych i wi¹tecznych, i w zwi¹zku z tym na ten okres nie zadaje siê
uczniom prac domowych,
4) do ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêliwych wypadków,
5) do dyskrecji w sprawach osobistych, a tak¿e w sprawach
dotycz¹cych stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjani, uczuæ,
6) do ¿yczliwego traktowania przez pracowników Zespo³u
we wszystkich jego szkolnych problemach.
3. W razie sytuacji spornych miêdzy uczniami Samorz¹d
Uczniowski mo¿e powo³aæ S¹d kole¿eñski. W sytuacji spornej miedzy uczniem a nauczycielem lub gdy uczeñ nie zgadza siê z podjêt¹ na jego temat decyzj¹ rozstrzygaj¹ w kolejnoci nastêpuj¹ce instancje:
1) w sposób ugodowy samorz¹d klasowy,
2) wychowawca,
3) zespó³ wychowawców doranie powo³any dla rozwi¹zania sporu,
4) Rada Pedagogiczna.
4. Wszelkie akcje na terenie Zespo³u zwi¹zane z wydatkowaniem przez uczniów pieniêdzy przeprowadzane s¹ tylko za porednictwem wychowawcy, po uzgodnieniu z Dyrektorem.
§ 46
1. Uczeñ ma w szczególnoci obowi¹zek:
1) przestrzegania postanowieñ zawartych w Statucie Zespo³u,
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajêciach
lekcyjnych i ¿yciu szko³y,
3) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespo³u,
4) zachowania siê w poczuciu odpowiedzialnoci za w³asne
¿ycie, zdrowie, higienê oraz rozwój,
5) dbania o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek,
6) godnego reprezentowania szko³y na zewn¹trz.
§ 47
1. Uczeñ ma obowi¹zek szanowaæ mienie szkolne. Uczniowie
odpowiadaj¹ za powierzone im w opiekê drog¹ przydzia³u
gabinety przedmiotowe i sale lekcyjne, dekoruj¹ te pomieszczenia, utrzymuj¹ w nich porz¹dek, dokonuj¹ drobnych napraw sprzêtu.
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2. Je¿eli uczeñ umylnie zniszczy sprzêt szkolny, jego rodzice
(opiekunowie prawni) maj¹ obowi¹zek usun¹æ szkody w terminie do dwóch tygodni na w³asny koszt.
3. Uczeñ ma obowi¹zek stwarzaæ atmosferê wzajemnej ¿yczliwoci, pomagaæ s³abszym, przeciwdzia³aæ wszelkim przejawom przemocy, brutalnoci, reagowaæ na ³amanie dyscypliny i ka¿de zauwa¿one z³o. Gdy uczniowie nie mog¹ uporaæ siê z przejawami z³ego zachowania kolegów omawiaj¹
te zjawiska z wychowawc¹ lub Dyrektorem i ustalaj¹ rodki
zaradcze.
4. Uczniowie poznaj¹, szanuj¹ i chroni¹ przyrodê, dbaj¹ o zieleñ wokó³ szko³y, a na wycieczkach zachowuj¹ siê zgodnie
z przepisami o ochronie przyrody.
5. Uczniowie dbaj¹ o poprawnoæ i kulturê s³owa na co dzieñ.
6. Uczeñ ma obowi¹zek dbaæ o swój estetyczny i schludny
wygl¹d.
7. Strój galowy obowi¹zuje w dniu rozpoczêcia i zakoñczenia
roku szkolnego oraz w Dniu Edukacji Narodowej, jak równie¿ w dniu, w którym odbywaj¹ siê w Zespole uroczystoci
zwi¹zane ze wiêtami pañstwowymi i narodowymi, takimi
jak: wiêto Odzyskania Niepodleg³oci, wiêto Konstytucji
Trzeciego Maja. Strój taki obowi¹zuje równie¿ w inne dni,
w których odbywaj¹ siê uroczystoci szkolne zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹ Szko³y.
8. Uczniów obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia tytoniu,
spo¿ywania alkoholu i u¿ywania narkotyków pod jak¹kolwiek postaci¹, a tak¿e przebywanie na terenie szko³y w stanie wskazuj¹cym na u¿ycie tych rodków lub te¿ udostêpnianie tych u¿ywek innym uczniom. Wykroczenia te podlegaj¹ najsurowszym karom.
9. Uczniowie maj¹ bezwzglêdny obowi¹zek chodzenia w szkole w obuwiu zmiennym.
§ 48
1. Uczeñ ma obowi¹zek dbaæ o honor Szko³y, znaæ jej historiê
szanowaæ i wzbogacaæ jej tradycjê, znaæ historiê i dzia³alnoæ patrona swojej szko³y.
2. Podstawowym obowi¹zkiem ucznia jest systematyczna, wytrwa³a praca nad wzbogacaniem wiedzy, co wyra¿a siê w:
1) aktywnym udziale w procesie lekcyjnym,
2) terminowym i samodzielnym odrabianiu prac domowych,
3) systematycznym powtarzaniu i utrwalaniu materia³u programowego.
3. Uczeñ powinien korzystaæ ze wszystkich dostêpnych róde³
wiedzy zalecanych przez nauczyciela przy realizacji programu nauczania.
§ 49
1. Ka¿dy uczeñ ma obowi¹zek w szczególnoci:
1) punktualnie rozpoczynaæ i systematycznie uczestniczyæ
we wszystkich obowi¹zkowych zajêciach szkolnych,
2) usprawiedliwiæ niezw³ocznie (do tygodnia czasu) u wychowawcy swoj¹ nieobecnoæ w szkole -sposób i formy
usprawiedliwienia reguluj¹ zapisy Wewn¹trzszkolnego Autonomicznego Systemu Oceniana,
3) w sposób kulturalny zachowywaæ siê na terenie szko³y
i poza ni¹ odnosiæ siê z szacunkiem do osób starszych oraz
swoich kole¿anek i kolegów,
4) przestrzegaæ wszystkich przepisów owiatowych i regulaminów szkolnych,
5) niezw³ocznie zg³aszaæ zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia innych,
6) respektowaæ wszystkie zarz¹dzenia w³adz pañstwowych,
Dyrekcji i Rady Pedagogicznej dotycz¹ce Szko³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 95

 3691 

2. Uczeñ ma obowi¹zek: wspó³dzia³aæ w wykonywaniu zadañ
wynikaj¹cych z dzia³alnoci Samorz¹du Uczniowskiego, potrzeb rodowiska i organizacji, do których nale¿y, korzystaæ
z mo¿liwoci udzia³u w ¿yciu kulturalnym (uczestniczyæ
w spektaklach teatralnych, filmowych, koncertach, zwiedzaniu wystaw), pracy spo³ecznej na rzecz Szko³y i rodowiska.
3. Uczeñ ma obowi¹zek i prawo godnego reprezentowania
Szko³y - zgodnie z poleceniem wychowawcy i Dyrektora w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i innych
organizowanych poza Szko³¹ lub w³adze owiatowe.
4. Osi¹gniêcia ucznia w dzia³alnoci pozalekcyjnej i pozaszkolnej bierze siê pod uwagê przy ustalaniu oceny z zachowania.
§ 50
1. Wzorowe pe³nienie funkcji w organizacjach, twórcze opracowanie okrelonego tematu, osi¹gniêcie wyró¿niaj¹cego
wyniku w turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub inne
osi¹gniêcia przynosz¹ce zaszczyt Szkole i rodzicom odnotowuje siê na wiadectwie szkolnym.
2. Za ca³okszta³t osi¹gniêæ w nauce i pracy spo³ecznej w roku
szkolnym, a tak¿e w roku ukoñczenia szko³y uczniowi mo¿e
byæ przyznana odpowiednia odznaka lub specjalny tytu³.
3. Zasady i tryb przyznawania odznak i tytu³ów okrelaj¹ odrêbne przepisy w³adz owiatowych, organizacji spo³ecznych
i wychowawczych.
§ 51
1. Uczniowie nagradzani s¹ za rzeteln¹ naukê, pracê spo³eczn¹,
wzorow¹ postawê i wybitne osi¹gniêcia.
2. Za wzorowe przestrzegania obowi¹zków uczeñ mo¿e zostaæ
uhonorowany:
1) pochwa³¹ wychowawcy klasy,
2) pochwa³¹ wychowawcy wobec rodziców,
3) zamieszczenia nazwiska ucznia na gazetce szkolnej w Zespole,
4) pochwa³¹ Dyrektora Zespo³u na apelu szkolnym wobec
ca³ej spo³ecznoci szkolnej,
5) zamieszczeniem nazwiska ucznia bêd¹cego wzorem dla
innych na gazetce Samorz¹du Uczniowskiego,
6) wiadectwem z wyró¿nieniem wydawanym zgodnie z odrêbnymi przepisami,
7) listem pochwalnym dyrektora Zespo³u i wychowawcy
klasy do rodziców,
8) umieszczeniem nazwiska ucznia w "Z³otej Ksiêdze Szko³y", przy redniej ocen powy¿ej 5,25 i wzorowej lub dobrej ocenia z zachowania,
9) nagrod¹ ufundowan¹ przez Radê Rodziców.
3. Rodzice ucznia s¹ informowani o nagrodzie w ci¹gu 7 dni od
dnia jej przyznania w formie pisemnej.
§ 52
1. Za nieprzestrzeganie obowi¹zków uczeñ mo¿e byæ ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika,
2) nagan¹ wychowawcy z wpisaniem do dziennika,
3) pisemnym powiadomieniu rodziców o naruszeniu Statutu Zespo³u przez ucznia,
4) nagana Dyrektora w obecnoci uczniów danej klasy z wpisem do dziennika,
5) nagan¹ Dyrektora w obecnoci wszystkich uczniów Zespo³u z wpisem do dziennika,
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6) przeniesieniem do równoleg³ej klasy,
7) przeniesieniem do innej szko³y.
2. Przeniesienie ucznia do innej szko³y mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) ra¿¹cego naruszenia dyscypliny szkolnej nara¿aj¹cego
zdrowie lub ¿ycie tego ucznia, innych uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szko³y,
2) zachowañ agresywnych w stosunku do innych osób, gdy
zachowania te maj¹ znamiona braku przestrzegania elementarnych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) przebywania na terenie szko³y w stanie wskazuj¹cym na
spo¿ycie alkoholu lub innych rodków odurzaj¹cych, okrelonych w stosownych przepisach lub rozprowadzania tych
rodków wród innych uczniów,
4) rozmylnego zniszczenia mienia szko³y.
3. Rodzice s¹ informowani o karze w ci¹gu 7 dni, przy czym za
dotrzymanie tego terminu uwa¿a siê te¿ datê stempla pocztowego na wys³anym im zawiadomieniu.
4. Rodzicom ucznia lub uczniowi przys³uguje prawo odwo³ania
do Dyrektora siê od kary, w formie pisemnej, w terminie
7 dni od powiadomienia o wymierzonej karze.
5. Wykonanie kary mo¿e ulec zawieszeniu na okres 1 miesi¹ca
lub d³u¿ej, je¿eli uczeñ uzyska porêczenie Samorz¹du
Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Porêczenie powinno byæ wydane przynajmniej przez jeden z przedmiotowych organów. O zawieszeniu kary informuje rodziców Dyrektor 7 dni od podjêcia tej decyzji.
6. Rodzice lub opiekunowie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone w Zespole i na jego terenie przez ich dzieci.
Dzia³ VI
Organy Szko³y
Rozdzia³ I
Zagadnienia podstawowe
§ 53
1. Organami Zespo³u s¹:
a) Dyrektor Zespo³u,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Uczniowska Zespo³u.
2. W Zespole mog¹ dzia³aæ nastêpuj¹ce organy spo³eczne Zespo³u:
a) Rada Zespo³u,
b) Rada Rodziców.
3. Zadania i kompetencje organu prowadz¹cego Zespó³ oraz
organu sprawuj¹cego nad nim nadzór pedagogiczny, w tym
w szczególnoci zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad inn¹ ni¿ pedagogiczna dzia³alnoci¹
Zespo³u w sprawach administracyjnych i finansowych, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
4. Organy, o których mowa w punkcie 3, mog¹ ingerowaæ
w dzia³alnoæ Zespo³u wy³¹cznie w zakresie i na zasadach
okrelonych w ustawie o systemie owiaty i w przepisach
wykonawczych.
Rozdzia³ II
Dyrektor Zespo³u Szkó³
§ 54
1. Zespo³em kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z zapisami ustawy o systemie owiaty oraz rozporz¹dzeniami wykonawczymi do niej.
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2. W komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespo³u
uczestnicz¹ z ramienia Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u:
a) przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
b) przedstawiciele rodziców uczniów ucz¹cych siê w Zespole,
c) przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych
w Zespole, z tym ¿e przedstawiciele ci nie mog¹ byæ pracownikami Zespo³u.
3. Organ prowadz¹cy Zespó³ nie mo¿e odmówiæ powo³ania
w sk³ad komisji konkursowej wybranych przedstawicieli organów Zespo³u, chyba, ¿e stwierdzi, i¿ zostali oni wybrani
z naruszeniem ustawy lub regulaminów wewnêtrznych.
4.Tryb wyboru dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do
komisji konkursowej okrela Regulamin tej Rady.
5. Tryb wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej okrela Regulamin Rady Rodziców.
6. Przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych wy³aniani s¹ sporód cz³onków tych organizacji, z zastrze¿eniem podpunktu
c punktu 2.
7. W przypadku przeprowadzania konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespo³u przez rozpoczêciem dzia³alnoci tej placówki, sk³ad komisji konkursowej okrela siê na podstawie
art.36a ust.5b ustawy o systemie owiaty.
§ 55
1. Dyrektor Zespo³u w szczególnoci:
1) kieruje dzia³alnoci¹ Zespo³u i reprezentuje go na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne dzia³ania prozdrowotne,
4) realizuje uchwa³y Rady Pedagogicznej i Rady Szko³y podjête w ramach ich kompetencji,
5) wspó³pracuje ze wszystkimi organami Zespo³u,
6) pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Pedagogicznej,
7) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
8) dysponuje rodkami finansowymi okrelonymi w planie
finansowym Zespo³u i ponosi odpowiedzialnoæ za ich
prawid³owe wykorzystanie, a tak¿e organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ugê Zespo³u,
9) na podstawie uchwa³y Rady Pedagogicznej mo¿e wnioskowaæ o przeniesienie ucznia do innej szko³y,
10) przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa razy
w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj¹ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia³alnoci Zespo³u,
11) wstrzymuje wykonanie uchwa³ Rady Pedagogicznej oraz spo³ecznych organów Zespo³u, jeli s¹ one sprzeczne z prawem,
12) odpowiada za przebieg w Zespole przebiegu sprawdzianu i egzaminu zewnêtrznego.
2. Dyrektor Zespo³u ponadto:
1) pe³ni patronat nad przedsiêwziêciami organizowanymi
w ramach wspó³pracy ze rodowiskiem,
2) zatwierdza rodki z rachunku rodków specjalnych, jeli
taki rodek zostanie stworzony,
3) dba o zapewnienie higienicznych warunków pracy
uczniów i pracowników Zespo³u,
4) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.
3. Do zadañ Dyrektora nale¿y równie¿ prowadzenie mediacji
w sprawach spornych miêdzy dzia³aj¹cymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygniêæ w tego
rodzaju sprawach, a w szczególnoci:
1) rozstrzyganie spraw spornych wród cz³onków Rady Pedagogicznej,
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2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotycz¹cych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiêdzy nauczycielem a rodzicem (prawnym opiekunem),
4) wydawanie zaleceñ wszystkim statutowym organom
Zespo³u,
5) wstrzymywanie uchwa³ tych organów niezgodnych z prawem.
§ 56
1. Dyrektor przyznaje nagrody wyró¿niaj¹cym siê pracownikom Zespo³u.
2. Dyrektor przyznaje nagrody miêdzy innymi za:
1) wyró¿niaj¹ce wywi¹zywanie siê z powierzonych zadañ i
obowi¹zków,
2) sta³e doskonalenie metodyczne i merytoryczne,
3) wszelkie innowacje pedagogiczne realizowane w Zespole,
4) osi¹gniêcia uczniów przygotowywanych do konkursów
przedmiotowych i olimpiad,
5) efektywne wzbogacanie warsztatu pracy,
6) efektywn¹ pracê z uczniem wykazuj¹cym trudnoci
w uczeniu siê i sprawiaj¹cym szczególne k³opoty wychowawcze,
7) wzorow¹ pracê wychowawcy klasowego,
8) przygotowanie i wzorowe przeprowadzenie imprez i uroczystoci szkolnych lub rodowiskowych,
9) inne dzia³ania na rzecz Zespo³u.
3. Szczegó³owe warunki przyznawania nagród okrela Regulamin przyznawania nagród dyrektora.
4. Dyrektor przyznaje nauczycielom zatrudnionym w Zespole
dodatek motywacyjny.
5. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w punkcie
4 reguluj¹ odrêbne przepisy oraz wewnêtrzny Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego.
§ 57
1. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole i decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników Zespo³u,
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porz¹dkowych
oraz dyscyplinarnych,
3) wystêpowania z wnioskami po zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród, wyró¿nieñ.
2. Dyrektor powierza funkcje wicedyrektora szko³y nauczycielowi przez siebie wskazanemu, po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego i Rady Pedagogicznej.
§ 58
1. Dyrektor podejmuje decyzjê o wczeniejszym przyjêciu
dziecka do szko³y lub o odroczeniu obowi¹zku szkolnego.
2. Dyrektor mo¿e w uzasadnionych przypadkach zezwoliæ na
spe³nianie obowi¹zku szkolnego poza szko³¹.
3. Zasady spe³niania obowi¹zku szkolnego poza szko³¹ okrelaj¹ przepisy szczegó³owe.
Rozdzia³ III
Inne stanowiska kierownicze w Zespole
§ 59
1. Do kompetencji i zadañ Wicedyrektora Zespo³u nale¿y
w szczególnoci;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 95

 3693 

1) przyjmowanie na siebie obowi¹zków Dyrektora w przypadku jego nieobecnoci, z wy³¹czeniem spraw kadrowych i finansowych,
2) przygotowywanie projektów dokumentów programowo
- organizacyjnych Zespo³u, w tym:
a) planu pracy Zespo³u,
b) kalendarza imprez i uroczystoci szklonych,
c) inne wynikaj¹ce z przydzia³u czynnoci.
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, przedstawianie
sprawozdania z realizacji przydzielonych mu zadañ,
4) koordynowanie bie¿¹cego toku dzia³alnoci pedagogicznej wychowawców klas i biblioteki oraz pedagoga szkolnego i logopedy,
5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami, przyjmowanie rodziców i odpowiadanie na ich postulaty, proby oraz skargi,
6) wspó³praca z pielêgniark¹ odpowiedzialn¹ za medycynê
szkoln¹, do rejonu której nale¿y Zespó³ oraz lekarzem
pierwszego kontaktu, który w ramach swej dzia³alnoci
ustawowej obejmuje sw¹ opiek¹ z zakresu medycyny
szkolnej uczniów Zespo³u,
7) wspó³praca z rejonow¹ poradni¹ Psychologiczno - Pedagogiczn¹, w rejonie dzia³ania której znajduje siê Zespó³,
8) prowadzenie czynnoci zwi¹zanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie przydzielonym w danym roku szkolnym,
9) pe³nienie bie¿¹cego nadzoru pedagogicznego nad szko³¹
wed³ug ustalonego harmonogramu,
10) nadzorowanie wype³niania obowi¹zku szkolnego przez
dzieci i m³odzie¿ zamieszka³¹ w obwodzie Zespo³u,
11) organizowanie zastêpstw i prowadzenie w tym zakresie
dokumentacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Inne kompetencje i zadania Wicedyrektora mog¹ wynikaæ
z przydzia³u czynnoci, zarz¹dzeñ Dyrektora oraz przepisów
szczegó³owych.
§ 60
1. Podczas pe³nienia swej bie¿¹cej kontroli nad szko³¹ wicedyrektor ma prawo:
1) przydzielaæ zdania s³u¿bowe i wydawaæ polecenia - w czasie nieobecnoci Dyrektora,
2) formu³owaæ projekty ocen pracy podleg³ych mu bezporednio nauczycieli, a tak¿e w sprawach oceny pracy wychowawczo - opiekuñczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
3) wnioskowaæ do Dyrektora w sprawach nagród, wyró¿nieñ oraz kar porz¹dkowych nauczycieli,
4) u¿ywaæ piecz¹tki osobowej z tytu³em: Wicedyrektor Zespo³u (w ramach przyznanych kompetencji).
2. Wicedyrektor s³u¿bowo odpowiada za:
1) sprawnoæ organizacyjn¹ i poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych,
2) poziom pracy wychowawczej i opiekuñczej Zespo³u,
3) bezpieczeñstwo osób i wyposa¿enia materialnego, stan
sprawnoci technicznej (usuwanie zagro¿eñ bazy lokalowej podczas pe³nienia bie¿¹cego dy¿uru).
Rozdzia³ IV
Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej
§ 61
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, którego
cz³onkami s¹ wszyscy czynnie wykonuj¹cy pracê na stanowisku nauczyciela, bez wzglêdu na wymiar czasu pracy.
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2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) planowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej opiekuñczej,
2) zatwierdzanie planu pracy Zespo³u,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespo³u,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeniesienia uczniów
do innej Szko³y.
3. Rada Pedagogiczna mo¿e podj¹æ decyzjê o warunkowym
promowaniu ucznia, który otrzyma³ roczny stopieñ niedostateczny lub nie by³ klasyfikowany z jednego obowi¹zkowego przedmiotu nauczania, a pozosta³ych otrzyma³ co najmniej oceny mierne.
4. Rada Pedagogiczna ustala warunki zasady przyznawania
uczniom wyró¿nieñ.
§ 62
1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoci:
1) arkusz organizacji Zespo³u oraz wszelkie aneksy do tego¿
arkusza,
2) tygodniowy rozk³ad zajêæ edukacyjnych,
3) propozycje Dyrektora Zespo³u w sprawach przydzia³u nauczycielom sta³ych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p³atnych zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych oraz innych dodatkowych zajêæ,
4) wnioski w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeñ,
nagród i innych wyró¿nieñ.
2. Inne kompetencje Rady pedagogicznej to:
1) przeprowadzanie okresowej oraz rocznej analizy stanu
nauczania, wychowania i opieki,
2) organizowanie wewnêtrznego samokszta³cenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
3) wspó³praca z rodzicami i opiekunami uczniów,
4) przygotowywanie projektów zmian w Statucie Zespo³u
iich uchwalanie.
§ 63
1. Rada pedagogiczna mo¿e wystêpowaæ do organu prowadz¹cego Zespó³ o odwo³anie z funkcji Dyrektora Zespo³u,
a tak¿e mo¿e wystêpowaæ do Dyrektora o odwo³anie Wicedyrektora Zespo³u.
2. W przypadku wniosku o odwo³anie z funkcji Wicedyrektora,
Dyrektor jest zobowi¹zany przeprowadziæ postêpowanie wyjaniaj¹ce w ci¹gu 14 dni od otrzymania uchwa³y Rady Pedagogicznej.
§ 64
1. Uchwa³y Rady Pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej cz³onków.
2. Nauczyciele s¹ zobowi¹zania do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mog¹
naruszaæ dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a tak¿e nauczycieli i innych pracowników Zespo³u.
§ 65
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s¹ organizowane
przed rozpoczêciem roku szkolnego, w ka¿dym semestrze
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w zwi¹zku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych oraz
w miarê potrzeb. Zebrania mog¹ byæ organizowane na wniosek organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodnicz¹cego Rady, Rady Zespo³u, organu prowadz¹cego Zespó³, oraz co najmniej 1/3 cz³onków Rady.
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§ 66

kadencji, na miesi¹c przed zakoñczeniem zajêæ szkolnych
przewidzianych w rozporz¹dzeniu MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Inny termin wyboru Opiekuna ustala siê z Dyrektorem Zespo³u.
7. Kwestie szczegó³owe funkcjonowania Samorz¹du, jego zadania oraz kompetencje okrela Regulamin Szkolnej Rady
Uczniowskiej.

1. Kwestie szczegó³owe funkcjonowania Rady Pedagogicznej
okrela Regulamin Rady Pedagogicznej.

Rozdzia³ VII
Rada Zespo³u

Rozdzia³ V
Rada Rodziców

§ 70

§ 67
1. W Zespole mo¿e dzia³aæ Rada Rodziców zwana dalej Rad¹.
2. W sk³ad Rady wchodzi po trzech przedstawicieli rodziców
z ka¿dego oddzia³u Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, wybieranych przez ogó³ rodziców z danej klasy.
3. Rada wybiera Prezydium, w sk³ad którego wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) zastêpca przewodnicz¹cego,
3) skarbnik,
4) dwóch cz³onków.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
§ 68
1. Rada:
1) uchwala regulamin swojej pracy, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu,
2) mo¿e wystêpowaæ do wszystkich organów Zespo³u z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespo³u,
3) gromadzi fundusze pochodz¹ce z dobrowolnych sk³adek,
darowizn i innych róde³,
4) umo¿liwia pomoc finansow¹ wszystkim organom Zespo³u,
5) podejmuje starania zmierzaj¹ce do uzyskania dodatkowych rodków, które przeznacza na bie¿¹ce potrzeby, zgodnie z planem finansowym Zespo³u.
2. Pozosta³e kwestie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Rady okrela
Regulamin Rady Rodziców.

1. W Zespole mo¿e dzia³aæ Rada Zespo³u.
2. Rada Zespo³u uczestniczy w rozwi¹zywaniu spraw wewnêtrznych Zespo³u, a tak¿e:
1) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rodków specjalnych Zespo³u i opiniuje projekt planu finansowego Zespo³u,
2) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad Zespo³em z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzia³alnoci Zespo³u, jego Dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole. Wnioski te
maj¹ dla organu charakter wi¹¿¹cy,
3) opiniuje plan pracy Zespo³u, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla
Zespo³u,
4) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan Zespo³u
i wystêpuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej organu prowadz¹cego, prowadz¹cego szczególnoci
w sprawach organizacji zajêæ pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.
3. W celu wspierania dzia³alnoci statutowej Zespo³u Rada
Zespo³u mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek
oraz innych róde³. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Zespo³u okrela Regulamin Dzia³alnoci Rady.
4. Sk³ad osobowy Rady Zespo³u oraz zasady wyboru Rady
i sposobu jej powo³ania i dzia³ania okrela art. 51 Ustawy
o systemie owiaty.
5. Jeli w Zespole nie zostanie powo³ana Rada Zespo³u jej
zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

Rozdzia³ VI
Szkolna Rada Uczniowska

Rozdzia³ VIII
Zasady wspó³pracy miêdzy organami Zespo³u oraz tryb i
sposób rozstrzygania sporów miêdzy nimi

§ 69

§ 71

1. Szkolna Rada Uczniowska zwana dalej Samorz¹dem stanowi reprezentacjê wszystkich uczniów Szkó³ wchodz¹cych
w sk³ad Zespo³u.
2. Prezydium Samorz¹du tworz¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) zastêpca przewodnicz¹cego,
3) skarbnik,
4) cz³onkowie.
3. Prezydium kieruje prac¹ Samorz¹du i jest wybierane przez
ogó³ uczniów w wyborach: tajnych, bezporednich i powszechnych.
4. Kandydat do Prezydium Samorz¹du musi byæ dobrym
uczniem - ewentualne w¹tpliwoci - rozstrzyga opiekun Samorz¹du w porozumieniu z Dyrektorem przed wyborami.
5. Opiekun Samorz¹du wybierany jest przez ogó³ uczniów w wyborach tajnych, bezporednich i powszechnych z koñcem

1. Dyrektor Zespo³u, Rada Pedagogiczna, Rady Rodziców,
Szkolna Rada Uczniowska realizuj¹c swoje statutowe zadania wspó³pracuj¹ ze sob¹.
2. W ramach tej wspó³pracy tworzony jest przez Dyrektora
obieg informacji, s³u¿¹cy sprawnej realizacji bie¿¹cych zadañ Zespo³u, tak¿e zapobieganiu tworzeniu siê sytuacji konfliktowych miêdzy tymi organami.
3. Formy wspó³dzia³ania organów Zespo³u w ramach ich dzia³alnoci statutowej okrelaj¹:
1) Regulamin Rady Pedagogicznej Zespo³u,
2) Regulamin Rady Rodziców Zespo³u,
3) Regulamin Rady Uczniowskiej Zespo³u,
4) Regulamin Rady Zespo³u w przypadku, gdy ten organ
bêdzie powo³any.
4. Spory zwi¹zane z ocenianiem okresowym i klasyfikacj¹ roczna uczniów Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u rozpatry-
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wane s¹ w oparciu o prawo owiatowe, ich szczegó³owy
tryb rozwi¹zywania oraz procedury odwo³awcze okrela siê
ponadto w Wewn¹trzszkolnym Autonomicznym Systemie
Oceniania uczniów poszczególnych Szkó³ Zespo³u.
5. Sytuacje konfliktowe zwi¹zane z funkcjonowaniem uczniów
w Zespole w szczególnoci dotycz¹ce: bie¿¹cego oceniania,
absencji na zajêciach szkolnych, zachowania, sporów w uk³adzie uczeñ - nauczyciel, rozwi¹zywane s¹ z udzia³em wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego jako koordynatorów
w prowadzonym postêpowaniu przy udziale rodziców.
6. W zale¿noci od skali sytuacji konfliktowej zwi¹zanej z funkcjonowaniem nauczyciela, ucznia, rodziców lub w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ owiatowych przez wymienione ogniwa,
postêpowanie wyjaniaj¹ce przeprowadza Dyrektor lub Wicedyrektor Zespo³u z udzia³em przedstawicieli tych organów, wród których cz³onków zaistnia³ spór.
7. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistnia³ych
sytuacji konfliktowych na zasadzie pe³nego, obiektywnego
spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodê wypowiadania siê, przedstawiania dowodów, wgl¹d
w dokumentacjê sprawy, rozwi¹zuje problem w granicach
prawa, gwarantuje stronom mo¿liwoæ wniesienia odwo³ania, skargi, o ile taka procedura jest przewidziana prawem.
8. Stronom pozostaj¹cym w konflikcie przys³uguje prawo skargi do organu prowadz¹cego, organu nadzoru pedagogicznego, zwi¹zków zawodowych o ile prawo nie stanowi innego rozwi¹zania.
9. Wnioski z zaistnia³ych sytuacji konfliktowych, które mia³y
miejsce w Zespole s¹ przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej Zespo³u, w celu usprawnienia okrelonego obszaru
pracy Zespo³u.
Rozdzia³ IX
Postanowienia ogólne dotycz¹ce organów Zespo³u
§ 72
1. Ka¿dy z wymienionych organów Zespo³u posiada regulamin, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Zespo³u.
2. Wszelkie informacje, wa¿ne dla organizacji pracy Zespo³u
i przekazywania informacji miêdzy jego organami, na bie¿¹co znajduj¹ siê:
1) w Ksi¹¿ce Zarz¹dzeñ, w Zeszycie Komunikatów lub s¹
przekazywane poprzez tzw. Kurendê,
2) na tablicach informacyjnych, jakie posiada ka¿dy z organów.
3. Dodatkowo odbywaj¹ siê zebrania poszczególnych organów zgodnie z ich regulaminami.
4. Dzia³alnoæ organów Zespo³u nie mo¿e naruszaæ kompetencji Dyrektora Zespo³u i Rady Pedagogicznej.
Dzia³ VII
Organizacja Pracy Zespo³u
Rozdzia³ I
Planowanie dzia³alnoci Zespo³u
§ 73
1. Okresem przeznaczonym na realizacjê programu nauczania
jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno - wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli siê na semestry. Pierwszy semestr trwa
od rozpoczêcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed fe-
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riami zimowymi, a drugi od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia przed feriami letnimi.
§ 74
1. Podstawê organizacji pracy Zespo³u w danym roku szkolnym stanowi¹:
1) Plan dzia³añ Zespo³u,
2) Arkusz organizacji Zespo³u sk³adaj¹cy siê z arkuszy Szkó³
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u,
3) Tygodniowy rozk³ad zajêæ,
4) Plan pracy wychowawców klasowych,
5) Regulamin Pracy.
2. Dzia³alnoæ edukacyjna Zespo³u zostaje okrelona przez:
1) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzglêdniaj¹c wymiar wychowawczy obejmuje ca³oæ dzia³añ
Zespo³u z punktu widzenia dydaktycznego,
2) Program wychowawczy Zespo³u, który opisuje w sposób ca³ociowy wszystkie treci i dzia³ania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich
nauczycieli,
3) Program profilaktyki spo³ecznej Zespo³u.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powinny tworzyæ
spójn¹ ca³oæ i obejmowaæ okres etapu edukacyjnego.
§ 75
1. Plan dzia³añ Zespo³u okrela w szczególnoci podstawowe
za³o¿enia pracy dydaktyczno -wychowawczej.
2. Projekt planu przygotowuje Wicedyrektor, a zatwierdza Rada
Pedagogiczna.
3. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okrelaj¹ arkusze organizacji Szkó³,
stanowi¹ce arkusz organizacji Zespo³u. Arkusze te opracowuje Dyrektor z uwzglêdnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu
nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum oraz uregulowañ wynikaj¹cych z wytycznych organu prowadz¹cego.
4. Po zaopiniowaniu Arkuszy organizacji szko³y przez Radê Pedagogiczn¹ i zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Zespole, Dyrektor Zespo³u najpóniej do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku
przedk³ada arkusze organowi prowadz¹cemu.
5. Organ prowadz¹cy po zaopiniowaniu arkuszy przez organ
nadzoru pedagogicznego zatwierdza arkusz najpóniej do
30 maja roku, w którym zosta³ z³o¿ony.
6. Dyrektor Zespo³u w trakcie trwania roku szkolnego mo¿e
zg³aszaæ do organu prowadz¹cego zmiany arkusza organizacji, wczeniej zaopiniowane przez Radê Pedagogiczn¹, oraz
organ nadzoru pedagogicznego.
7. Organ prowadz¹cy w ci¹gu 14 dni od momentu zg³oszenia
zmian aneksowych do Arkusza organizacji Zespo³u podejmuje decyzjê co do ich zatwierdzenia.
8. W Arkuszach organizacyjnych Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u zamieszcza siê w szczególnoci liczbê pracowników
Zespo³u w raz z ich wymiarem czasu pracy, ogólna liczbê
godzin zajêæ edukacyjnych z przedmiotów nadobowi¹zkowych oraz zajêæ pozalekcyjnych.
§ 76
1. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych
zajêæ edukacyjnych i wychowawczych okrela Tygodniowy
rozk³ad zajêæ Zespo³u, ustalany przez Wicedyrektora na podstawie zatwierdzanego Arkusz organizacji Zespo³u,
z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
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2. Tygodniowy rozk³ad zajêæ klas I - III Szko³y Podstawowej
okrela ogólny przydzia³ czasu na poszczególne zajêcia, wyznaczone planem nauczania. Szczegó³owy dzienny rozk³ad
ustala nauczyciel.
§ 77
1. Zespó³ mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia
nauczycieli, studentów szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miêdzy Dyrektorem Zespo³u a zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
2. Zespó³ wynajmuje pomieszczenia osobom prawnym i fizycznym z zastrze¿eniem punktu 3.
3. Warunki wynajmu pomieszczeñ okrela Dyrektor Zespo³u
w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym.
Rozdzia³ II
Formy prowadzenia dzia³alnoci edukacyjnej
i wychowawczej
§ 78
1. Podstawow¹ form¹ pracy Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u s¹ zajêcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada pedagogiczna mo¿e podj¹æ uchwa³ê, w której ustali
inny czas trwania zajêæ edukacyjnych od 30 do 60 minut,
zachowuj¹c ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. W czasie trwania zajêæ edukacyjnych organizuje siê przerwy
miêdzysekcyjne trwaj¹ce odpowiednio piêæ, dziesiêæ lub piêtnacie minut.
5. W czasie trwania zajêæ edukacyjnych prowadzonych w klasach
I - III Szko³y Podstawowej czas trwania poszczególnych zajêæ
oraz przerw ustala nauczyciel w zale¿noci od potrzeb uczniów.
§ 79
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szkó³ wchodz¹cych
w sk³ad Zespo³u jest oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê
wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych, okrelonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla
danej klasy i danego typu szko³y dopuszczonych do u¿ytku
szkolnego.
2. Przeciêtna liczba uczniów w oddziale w:
1) klasach I - VI Szko³y Podstawowej powinna wynosiæ
od 18 do 30, z tym, ¿e w uzasadnionych przypadkach liczba ta mo¿e byæ ni¿sza, nie ni¿sza jednak 16 uczniów,
2) klasach I - III Gimnazjum powinna wynosiæ od 24 do 35,
z tym, ¿e w uzasadnionych przypadkach liczba ta mo¿e
byæ mniejsza, nie mniejsza jednak ni¿ 18 uczniów,
3) klasach integracyjnych liczba uczniów mo¿e wynosiæ
od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepe³nosprawnych.
§ 80
1. Podzia³ na grupy na konkretnych zajêciach edukacyjnych
reguluj¹ odrêbne przepisy.
2. Zajêcia obowi¹zkowe i ponadobowi¹zkowe mog¹ byæ organizowane poza systemem klasowo - lekcyjnym poprzez wy-
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jazdy ródroczne, "zielone szko³y", wycieczki, imprezy i uroczystoci szkolne.
3. Liczbê uczestników zajêæ dydaktyczno - wyrównawczych
i zajêæ specjalistycznych okrelaj¹ szczegó³owe przepisy
MENiS.
Rozdzia³ III
Biblioteka szkolna Zespo³u
§ 81
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarn¹ pracowni¹ szkoln¹
s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ
dydaktycznych Zespo³u, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wród
rodziców.
2. Z biblioteki mog¹ korzystaæ uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szko³y i rodzice uczniów.
3. Oddzielne pomieszczenie biblioteki umo¿liwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo¿yczanie ich na
zewn¹trz,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów.
4. Zbiory biblioteki s¹ udostêpniane w godzinach pracy biblioteki.
§ 82
1. Organizacja pracy w bibliotece obejmuje:
1) prowadzenie dokumentacji biblioteki,
2) roczny plan pracy biblioteki,
3) dziennik biblioteki szkolnej,
4) zeszyt odwiedzin w bibliotece,
5) kartoteki wypo¿yczeñ,
6) dowody wp³ywu ksiêgozbioru,
7) dowody ubytku ksiêgozbioru,
8) plan pracy z przysposobienia czytelniczego i zapis realizacji lekcji bibliotecznych,
9) statystyka czytelnicza dzienna, miesiêczna, semestralna, ca³oroczna,
10) rejestr dy¿urów ³¹czników biblioteki,
11) rejestr wypo¿yczonych ksi¹¿ek,
12) sprawozdanie z pracy biblioteki za I i II semestr,
13) gromadzenie pism wychodz¹cych i przychodz¹cych,
14) rejestr prenumeraty i wypo¿yczeñ czasopism oraz gazet.
2. Biblioteka prowadzi ewidencjê zbiorów, inwentaryzacjê i odpisywanie ubytków, kontroli wypo¿yczeñ, kontroli odwiedzin w bibliotece i czytelni, dokonywanie sprawozdañ za I pó³rocze i rok szkolny.
3. Za w³aciwe urz¹dzenie i estetykê wnêtrza odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.
§ 83
1. Biblioteka udostêpnia zbiór biblioteczny (ksi¹¿ki, czasopisma,
broszury i inne woluminy) nieodp³atnie.
2. Czytelnicy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania regulaminu
biblioteki.
3. Biblioteka mo¿e egzekwowaæ utratê zagubionych ksi¹¿ek
zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i w³asnym regulaminem.
4. Biblioteka zobowi¹zana jest do gromadzenia po uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów, pozycji niezbêdnych
do realizacji procesu nauczania ramach posiadanych rodków.
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§ 84
1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:
1) udostêpnianie ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów
czytelnikom w wypo¿yczalni i czytelni,
2) propagowanie zbiorów biblioteki poprzez miêdzy innymi: ekspozycje nowoci wydawniczych dla rodziców, nauczycieli, uczniów,
3) organizowanie ró¿nych form pracy czytelniczej (konkursów, wystawek, wycieczek) przy wspó³udziale nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i uczniów,
4) udzia³ w ¿yciu kulturalnym szko³y,
5) kierowanie prac¹ ³¹czników bibliotecznych,
6) wspó³praca z innymi bibliotekami,
7) wspó³praca z nauczycielami w celu najefektywniejszego wykorzystania zbiorów w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
8) udzielanie niezbêdnych informacji czytelnikom,
9) przygotowywanie materia³ów i wniosków do analizy
czytelnictwa na zebraniach Rady Pedagogicznej,
10) organizacja prenumeraty.
2. Ponadto nauczyciel - bibliotekarz sporz¹dza, na pocz¹tku
roku szkolnego dla Dyrektora Zespo³u, zapotrzebowanie na
konkretne pozycje ksi¹¿kowe.
Rozdzia³ IV
wietlica szkolna
§ 85
1. W celu zapewnienia uczniom, po skoñczeniu przez nich zajêæ
szkolnych, opieki, kiedy nie mog¹ jej zapewniæ rodzice, w Zespole dzia³a wietlica szkolna.
2. Rodzice powinni zapisaæ dziecko do wietlicy po to, aby nauczyciel prowadz¹cy zajêcia wietlicowe móg³ skutecznie
zapewniæ opiekê wszystkim dzieciom maj¹cym w niej przebywaæ.
3. Iloæ godzin wietlicy, okrelana jest w arkuszu organizacji
Zespo³u, na ka¿dy rok szkolny i ich liczba zale¿y od liczby dzieci ucz¹cych siê w Szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u.
§ 86
1. Godziny pracy wietlicy s¹ dostosowane do potrzeb uczniów.
2. Zasady pracy wietlicy reguluje regulamin wietlicy.
Dzia³ VIII
Kontrola i ocena osi¹gniêæ ucznia Szkolny system oceniania
Rozdzia³ I
Zagadnienia podstawowe
§ 87
1. Ocenie podlegaj¹ umiejêtnoci i wiadomoci ucznia oraz
ca³okszta³t jego zachowañ. Ocena ta dokonywana jest
w oparciu o kryteria oceniania wybrane przez nauczycieli.
2. Wszystkie zagadnienia zwi¹zane z ocenianiem, kryteria
ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zakres i treæ
oceniania okrela Wewn¹trzszkolny Autonomiczny System
Oceniania.
3. Rada Pedagogiczna mo¿e ka¿dego roku dokonywaæ aktualizacji kryteriów, zakresu oraz treci oceniania w oparciu o realizowany Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
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Rozdzia³ II
Podstawowe zasady oceniana i kontrolowania osi¹gniêæ
ucznia klas I - III uczêszczaj¹cego do Szko³y Podstawowej
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
§ 88
1. W klasach I - III Szko³y Podstawowej ocena bie¿¹ca, klasyfikacyjna ródroczna i koñcoworoczna oraz ocena zachowania jest ocen¹ opisow¹, która obejmuje opis osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia w zakresie:
1) sprawnoci jêzykowej (s³uchania, mówienia, czytania, pisania),
2) umiejêtnoci matematycznych,
3) umiejêtnoci spo³eczno - przyrodniczych,
4) umiejêtnoci artystycznych,
5) rozwoju fizycznego.
§ 89
1. W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca
na zjawisko niepowodzenia dydaktycznego, ani zjawisko drugorocznoci. Ka¿de dziecko rozwija siê w miarê swoich mo¿liwoci i w odpowiednim dla niego tempie.
2. Ocena na tym etapie edukacyjnym ma charakter opisowy
i nie dotyczy tylko postêpów w nauce, ale ogólnego rozwoju
konkretnego dziecka.
3. Ocenie podlega praca i postêpy ucznia, a nie tylko stan jego
wiedzy.
4. Ocena opisowa wskazuje co osi¹gn¹³ uczeñ, co zrobi³ dobrze, ile ju¿ potrafi, a nie czego nie umie.
5. Nauczyciel na pocz¹tku roku szkolnego przedstawia rodzicom zakres wiadomoci, jakie w danej klasie I - III powinien
opanowaæ uczeñ.
6. Przekazanie wiadomoci, o której mowa w punkcie 6 ma
pomóc rodzicom dziecka we w³aciwym odczytaniu oceny
opisowej, któr¹ nauczyciel przedstawia rodzicom na zakoñczenie pierwszego semestru i na zakoñczenie roku.
§ 90
1. Ocena opisowa mo¿e byæ sporz¹dzana na podstawie:
1) bie¿¹cych informacji zawartych i odnotowywanych systematycznie przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym,
2) na podstawie obserwacji bie¿¹cej zapisywanej w "zeszycie obserwacyjnym",
3) oceny zachowania ucznia uwzglêdniaj¹cej sfery rozwoju
ucznia, opieraj¹cej siê na spostrze¿eniach wychowawcy
i kolegów, dokumentowanej w dzienniku lekcyjnym,
4) teczek prac ucznia, zawieraj¹cych jego prace pisemne,
malarskie i inne.
2. Ocena mo¿e byæ sporz¹dzona na podstawie ocen cz¹stkowych w skali 1 - 6.
3. Nauczyciele klas I Szko³y Podstawowej w pierwszych miesi¹cach dokonuj¹ diagnozy dziecka w "karcie wstêpnej obserwacji dziecka".
4. Rodzice maj¹ wgl¹d w dokumentacjê swego dziecka podczas spotkañ z nauczycielem i w ten sposób uzyskuj¹ wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
5. W celu zmotywowania uczniów do nauki mo¿na stosowaæ
stemple obrazkowe i oceny cyfrowe w skali 1 - 6.
6. Ocena opisowa sporz¹dzana bêdzie 2 razy w roku (ródroczna i koñcoworoczna) i mo¿e byæ dokonywana w oparciu
o "Kartê obserwacji ucznia - ródroczna, natomiast klasyfikacyjna - roczna w oparciu o "Arkusz osi¹gniêæ ucznia".
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§ 91
1. Uczeñ klas I - III Szko³y Podstawowej otrzymuje promocjê do
klasy programowo wy¿szej, jeli jego osi¹gniêcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klas I - III Szko³y Podstawowej mo¿na pozostawiæ na
drugi rok w tej samej klasie tylko w wyj¹tkowych przypadkach, uzasadnionych opini¹ wydan¹ przez lekarza lub poradniê psychologiczno - pedagogiczna, albo inn¹ poradniê
specjalistyczn¹ oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
3. Nauczyciele nauczania integracyjnego tworz¹ zespó³ i wspólnie ustalaj¹ zasady formu³owania ocen opisowych (klasyfikacyjnych, z zachowania) oraz informuj¹ o nich uczniów i rodziców na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego.
Rozdzia³ III
Podstawowe zasady oceniania i kontrolowania osi¹gniêæ
ucznia klas IV - VI Szko³y Podstawowej
i klas I - III Gimnazjum wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
§ 92
1. Poziom opanowania przez ucznia klas IV - VI Szko³y Podstawowej i klas I - III Gimnazjum wiedzy i umiejêtnoci okrelonych programem nauczania przedmiotu ocenia siê w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami" wed³ug nastêpuj¹cej skali:
Stopieñ
Celuj¹cy
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczaj¹cy
Niedostateczny

Skrót literowy
Cel.
Bdb.
Db.
Dst.
Dps.
Ndst.

Oznaczenie
cyfrowe
6
5
4
3
2
1

2. Oceny wyra¿one w stopniach dziel¹ siê na:
1) bie¿¹ce, okrelaj¹ce poziom wiadomoci i umiejêtnoci
ucznia ze zrealizowanej czêci programu nauczania,
2) okresowe i roczne, okrelaj¹ce ogólny poziom wiadomoci i umiejêtnoci ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); przy czym stopnie te
nie powinny byæ ustalone jako rednia stopni cz¹stkowych.
3. W klasach, o których mowa w punkcie 1 stopieñ ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenê z zachowania - wychowawca klasy.
4. Stopieñ ustalony przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia
ustalone zgodnie z Wewn¹trzszkonym Autonomicznym Systemem Oceniania nie mog¹ byæ zmienione decyzj¹ administracyjn¹.
Rozdzia³ IV
Sposoby i terminy diagnozowania wiedzy i umiejêtnoci
zdobytych przez uczniów
§ 93
1. Pisemn¹ formê sprawdzania wiadomoci i umiejêtnoci
uczniów s¹ prace domowe i sprawdziany pisemne: klasówki, kartkówki i dyktanda.
2. Klasówki (sprawdziany) s¹ zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, z okreleniem zakresu materia-
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³u, przy czym nie mo¿e on obejmowaæ ca³orocznych wiadomoci.
3. Kartkówka mo¿e obejmowaæ materia³ w zasadzie z ostatnich trzech lekcji, a zakres poleceñ nale¿y dostosowaæ do
czasu jej trwania. Kartkówki nie musz¹ byæ zapowiadane.
§ 94
1. Przeprowadzenie dyktanda nie wymaga wczeniejszej zapowiedzi.
2. Sprawdziany pisemne i pytania ustne nie mog¹ byæ form¹ kary.
3. W jednej klasie w ci¹gu dnia mo¿e odbyæ siê tylko jedna,
w ci¹gu tygodnia nie wiêcej ni¿ dwie klasówki, przy czym
powinny byæ one przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wpisane do dziennika lekcyjnego.
§ 95
1. W ci¹gu semestru mog¹ siê odbyæ z przedmiotu dwa sprawdziany pisemne dwugodzinne w odstêpie minimum jednego miesi¹ca i trzy kartkówki w odstêpie minimum dwóch
tygodni. W wyj¹tkowo uzasadnionych przypadkach nauczyciel mo¿e zwiêkszyæ iloæ kartkówek.
2. Je¿eli zapowiedziany sprawdzian nie odby³ siê z jakichkolwiek przyczyn przeprowadza siê go w najbli¿szym mo¿liwym terminie z zachowaniem punktu 1.
3. Poprawa wszelkich zadañ pisemnych powinna odbyæ siê
w terminie dwóch tygodni z wyj¹tkiem jêzyka polskiego,
z którego poprawa zadañ pisemnych mo¿e odbyæ siê do
trzech tygodni.
§ 96
1. Uczeñ ma prawo do dwukrotnego w semestrze nieprzygotowania do odpowiedzi bez koniecznoci wyjaniania przyczyn, co jest obowi¹zany zg³osiæ na pocz¹tku lekcji nauczycielowi. Zg³oszenie tzw. "x" zwalnia ucznia z wykonywania
pracy domowej zadanej na ten dzieñ z danego przedmiotu
oraz z ustnej odpowiedzi lub kartkówki.
2. Z przedmiotów, których program realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo uczeñ ma prawo tylko do
jednego "x" w semestrze.
3. Uczniowie nie maja prawa zg³aszaæ nieprzygotowania jeli
zosta³a zapowiedziana lekcja powtórkowa lub klasówka.
4. Uczeñ, który nie pisa³ zadania klasowego mo¿e je napisaæ
w dodatkowym terminie.
5. Uczeñ, który bra³ udzia³ w zawodach sportowych szkolnych
lub z ramienia klubu, do którego nale¿y lub w innych konkursach oraz imprezach szkolnych organizowanych po po³udniu,
nastêpnego dnia jest zwolniony z odpowiedzi ustnej lub kartkówki z przedmiotów, które odbywa³y siê w dniu zawodów,
konkursu lub imprezy.
6. Pierwszy dzieñ po przerwach wi¹tecznych, feryjnych, zorganizowanych wyjazdach klasowych jest wolny od kartkówek i pytania na stopnie.
7. Po d³u¿szej od tygodnia, usprawiedliwionej nieobecnoci w szkole uczeñ ma prawo zg³osiæ nauczycielowi nieprzygotowanie
nie trac¹c prawa do tzw. "x". Niniejsze prawo przys³uguje
uczniowi równie¿ z powodu udokumentowanych wydarzeñ losowych zg³aszanych ucz¹cym przez jego wychowawcê.
§ 97
1. Nauczyciele przedmiotów i zajêæ obowi¹zkowych oraz wychowawcy klas ustalaj¹ w koñcu ka¿dego semestru na 14 dni przed
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konferencj¹ propozycje ocen okresowych (rocznych) oraz ocen
z zachowania, które podaje siê do wiadomoci uczniów na probê ucznia lub jego rodziców - krótko uzasadnia.
2. Zastrze¿enia co do oceny cz¹stkowej oraz oceny semestralnej uczeñ zg³asza do wychowawcy klasy z prob¹ o wyjanienia z nauczycielem przedmiotu.
3. Szczegó³ow¹ procedurê wystawiania ocen klasyfikacyjnych
okrela Wewn¹rzszkolny Autonomiczny System Oceniania.
Dzia³ IX
Postanowienia koñcowe
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3. Zasady postêpowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowieñ okrela Ustawa o systemie
owiaty.
§ 103
1. Dyrektor Zespo³u zapewnia mo¿liwoæ zapoznania siê ze
Statutem wszystkim cz³onkom spo³ecznoci szkolnej.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa

§ 98
1. W Zespole na zasadach okrelonych w art. 56 ustawy o systemie owiaty mog¹ dzia³aæ stowarzyszenia i organizacje,
z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady finansowania w Zespole zwi¹zków zawodowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 99
1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹ prowadzon¹ przez Gminê
Micha³owice, dysponentem funduszy III stopnia.
2. W Szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u mog¹ byæ tworzone rodki specjalne.
3. Zasady gospodarki finansowej i materia³owej Zespo³u reguluj¹ odrêbne przepisy.
4. Obs³ugê ksiêgowo - p³acow¹ Zespo³u prowadzi Gminny
Zespó³ Administracyjno - Ekonomiczny Szkó³ na mocy Statutu tego Gminnego Zespo³u oraz porozumienia miêdzy Dyrektorami tych jednostek.
5. Sprawy kadrowe pracowników Zespo³u prowadzone s¹
w Zespole.
§ 100
1. Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u u¿ywaj¹ pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Tablice i pieczêcie Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u zawieraj¹ nazwê Zespo³u i nazwê danej Szko³y z zastrze¿eniem pkt 3.
3. Pieczêcie urzêdowe Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u nie
zawieraj¹ nazwy tego Zespo³u.
4. Zespó³ posiada pieczêæ z nazw¹ Zespo³u.
5. Szko³y Zespo³u prowadz¹ i przechowuj¹ dokumentacjê na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 101
1. Zasady wydawania oraz wzory wiadectw i innych druków
szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowañ i wydawania duplikatów oraz zasad odp³atnoci za te czynnoci okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Zespó³ prowadzi dokumentacjê zgodn¹ z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ kancelaryjn¹ i ustaleniami Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
§ 102
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa siê w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia - organem kompetentnym jest
Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja Statutu nastêpuje w formie uchwa³ Rady Pedagogicznej.

1343
Uchwa³a Nr XXI/160/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach,
nadania mu statutu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 17 ust. 4 i art. 62
ust 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) i art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 155, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty oraz wyra¿eniu opinii przez Rady Pedagogiczne Szko³y Podstawowej
w Raciborowicach i Gimnazjum w Raciborowicach uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 roku tworzy siê Zespó³ Szkó³ w Raciborowicach zwany dalej Zespo³em, w sk³ad którego wchodz¹:
1. Szko³a Podstawowa im. ks. Jana D³ugosza w Raciborowicach,
2. Gimnazjum im. ks. Jana D³ugosza w Raciborowicach.
§2
Siedziba Zespo³u znajduje siê w budynku nr 126 w Raciborowicach.
§3
Mienie bêd¹ce w u¿ytkowaniu szkó³, o których mowa w § 1
przeznacza siê na wyposa¿enie Zespo³u.
§4
Obwód Zespo³u obejmowaæ bêdzie obwody Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, które s¹ takie same i obejmuj¹: Raciborowice, Ksi¹¿niczki, Koñczyce.
§5
Akt za³o¿ycielski Zespo³u stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§6
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Raciborowicach Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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§7
Traci moc § 1ust. 3 pkt 1, 2 uchwa³y Nr XX/93/2000 Rady
Gminy Micha³owice z dnia 12 kwietnia 2000 roku w sprawie
sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Micha³owice na dzieñ 1 wrzenia 2000 roku.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Micha³owice.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
od dnia 1 wrzenia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/160/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Akt Za³o¿ycielski
Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach
Sporz¹dzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2, art. 62 ust. 3,
art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie
owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.).
§1
Z dniem 1 wrzenia 2004 roku tworzy siê Zespó³ Szkó³ w Raciborowicach, w sk³ad którego wchodz¹: Szko³a Podstawowa
im. Ks. Jana D³ugosza w Raciborowicach i Gimnazjum
im. Ks. Jana D³ugosza w Raciborowicach.
§2
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest budynek nr 126 w Raciborowicach.
§3
Obwód Zespo³u Szkó³ obejmowaæ bêdzie obwody Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum, które s¹ takie same i obejmuj¹:
Raciborowice, Ksi¹¿niczki, Koñczyce.
§4
Zespó³ Szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy Micha³owice.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXI/160/2004
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Statut
Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach
opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67,

Poz. 1343

poz. 329 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z pón. zm.)
Dzia³ I
Nazwa i siedziba Szko³y
§1
1. Szko³a nosi nazwê: Zespó³ Szkó³ w Raciborowicach i zwana
bêdzie w dalszej czêci Zespo³em.
2. Nazwa Szko³y wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u sk³ada siê z nazwy tej Szko³y i nazwy Zespo³u tj.:
1) Szko³a Podstawowa im. Ks. Jana D³ugosza w Zespole
Szkó³ w Raciborowicach,
2) Gimnazjum im. Ks. Jana D³ugosza w Zespole Szkó³ w Raciborowicach.
3. Zespó³ ma sw¹ siedzibê w budynku nr 126 w Raciborowicach.
4. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców
i Samorz¹dów Uczniowskich Rada Gminy Micha³owice mo¿e
nadaæ Zespo³owi imiê.
5. Nazwa Zespo³u oraz Szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad jest
u¿ywana w pe³nym brzmieniu.
Dzia³ II
Inne informacje o Zespole
§2
1. Organem prowadz¹cym Zespó³ jest Gmina Micha³owice,
a organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny Ma³opolski Kurator Owiaty.
2. Do obwodu szkolnego Zespo³u nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Raciborowice, Ksi¹¿niczki, Koñczyce.
3. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuñcze realizowane s¹ przez Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w sposób
nastêpuj¹cy:
1) przez Szko³ê Podstawow¹ w toku 6 - letniego cyklu kszta³cenia,
2) przez Gimnazjum w toku 3 - letniego cyklu kszta³cenia.
4. W Zespole obowi¹zuje piêciodniowy tydzieñ pracy.
5. Czas rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktycznych oraz przerw
feryjnych okrela Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporz¹dzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Zespó³ zapewnia uczniom mo¿liwoæ korzystania z:
1) sal lekcyjnych,
2) biblioteki,
3) pracowni komputerowej,
4) zastêpczych salek gimnastycznych,
5) gabinetu pomocy przedlekarskiej i profilaktyki,
6) wietlicy,
7) boiska sportowego,
8) pomieszczeñ administracyjno - gospodarczych.
7. Ponadto uczniowie korzystaj¹ z pracowni przedmiotowych
w oparciu o regulaminy tych pracowni.
Dzia³ III
Rozdzia³ I
Cele i zadania Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
§3
1. Zespó³ przyjmuje za nadrzêdny cel swej pracy kszta³cenie
i wychowanie, które s³u¿y rozwijaniu u dzieci i m³odzie¿y
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poczucia odpowiedzialnoci, mi³oci do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartoci kultur Europy i wiata - respektuj¹c chrzecijañski system wartoci - za podstawê przyjmuj¹c uniwersalne zasady etyki.
2. Zespó³ zapewnia ka¿demu uczniowi warunki niezbêdne
do jego rozwoju, przygotowuje go do wype³niania obowi¹zków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnoci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci i wolnoci.
3. Zespó³ zapewnia bezp³atne nauczanie w zakresie ramowych
planów nauczania dla szko³y podstawowej i gimnazjum oraz
w ramach innych form edukacyjno-wychowawczo - opiekuñczych przewidzianych w Statucie Zespo³u i zatwierdzanych corocznie w arkuszu organizacji Zespo³u.
4. Zespó³ Szkó³ zatrudnia nauczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje wymagane zgodnie z odrêbni przepisami.
§4
1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej, Szko³y
wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w szczególnoci:
1) kszta³tuj¹ rodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizacji celów i zasad okrelonych w: ustawie o systemie owiaty i przepisach wykonawczych do tej¿e ustawy, Statucie,
stosownie do warunków Zespo³u i wieku uczniów, poprzez:
 zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowañ uczniów,
 realizowanie "Programu wychowawczego Zespo³u",
 realizowanie "Programu Profilaktyki Spo³ecznej Zespo³u",
2) kszta³tuj¹ osobowoæ uczniów opieraj¹c siê na uniwersalnych zasadach etyki, respektuj¹c postanowienia Miêdzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,
3) upowszechniaj¹ zasady tolerancji, wolnoci sumienia i poczucia sprawiedliwoci,
4) kszta³tuj¹ postawy patriotyczne (tak¿e w wymiarze lokalnym),
5) umo¿liwiaj¹ uczniom podtrzymywanie poczucia to¿samoci narodowej poprzez kszta³towanie postaw obywatelskich, patriotycznych, naukê jêzyka ojczystego oraz w³asnej historii i kultury,
6) szanuj¹ indywidualnoæ uczniów i ich prawo do w³asnej
oceny rzeczywistoci,
7) budz¹ szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowan¹
pracê na rzecz Zespo³u i spo³ecznoci lokalnej,
8) wdra¿aj¹ do dyscypliny i punktualnoci,
9) sprzyjaj¹ zachowaniom proekologicznym.
2. Zespó³ opracowuje i realizuje "Program wychowawczy Zespo³u" i "Program profilaktyki spo³ecznej" bêd¹ce alternatyw¹ dla zagro¿eñ spo³ecznych m³odego cz³owieka.
§5
1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespó³ umo¿liwia uczniom zdobycie wiedzy, umiejêtnoci i kompetencji
niezbêdnych do uzyskania wiadectwa ukoñczenia szko³y
podstawowej i gimnazjum, w oparciu o podstawê programow¹ oraz programy nauczania.
2. W zakresie nauczania Zespó³ zapewnia uczniom:
1) naukê poprawnego i swobodnego wypowiadania siê, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawanie wymaganych pojêæ i zdobywania rzetelnej
wiedzy na poziomie umo¿liwiaj¹cym, co najmniej kontynuacjê nauki na nastêpnym etapie kszta³cenia,

Poz. 1343

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamiêciowego
opanowania przekazywanych treci,
4) rozwijanie zdolnoci dostrzegania ró¿nego rodzaju zwi¹zków i zale¿noci: przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych i itp.,
5) rozwijanie zdolnoci mylenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomoci przedmiotowych, stanowi¹cych
wartoæ poznawcz¹ sam¹ w sobie, w sposób integralny,
prowadz¹cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i ¿ycia spo³ecznego,
8) poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej.
3. Zespó³ stwarza uczniom warunki do zdobycia nastêpuj¹cych umiejêtnoci:
1) planowania, organizowania i oceniania w³asnego uczenia siê, przyjmowania coraz wiêkszej odpowiedzialnoci
za w³asn¹ naukê,
2) skutecznego porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach, prezentacji w³asnego punktu widzenia i brania pod uwagê pogl¹dów innych ludzi, poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem
ojczystym, przygotowania do publicznych wyst¹pieñ,
3) efektywnego dzia³ania w zespole i pracy w grupie, budowania wiêzi miêdzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego dzia³ania na gruncie zachowania obowi¹zuj¹cych norm,
4) rozwi¹zywania problemów w twórczy sposób,
5) poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z ró¿nych róde³ oraz efektywnego pos³ugiwania
siê technologi¹ informatyczn¹,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy,
7) rozwoju sprawnoci umys³owych oraz osobistych zainteresowañ,
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi¹zywania konfliktów i problemów spo³ecznych.
§6
1. Indywidualne formy opieki nad uczniami Zespo³u polegaj¹
w szczególnoci na:
1) udzielaniu, w miarê mo¿liwoci finansowych Zespo³u, doranej pomocy materialnej oraz wystêpowanie z wnioskami o udzielenie pomocy do Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej i innych organizacji charytatywnych,
2) wskazaniu rodzicom i uczniom mo¿liwoci korzystania
z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
3) organizowaniu zajêæ wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych,
4) organizowania nauczania indywidualnego,
5) organizowania zajêæ rewalidacyjnych.
2. Pomoc finansow¹, o której mowa w punkcie 1 podpunkt 1
przyznaje siê na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§7
1. Uczniom uzdolnionym Zespó³ umo¿liwia:
1) udzia³ w ró¿norakich konkursach: szkolnych, pozaszkolnych,
2) udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych,
3) wype³nianie obowi¹zku szkolnego poza szko³¹,
4) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki,
5) wczeniejsze uzyskanie promocji.
2. Ponadto szko³a wspiera uczniów o szczególnych uzdolnieniach, pomagaj¹c w organizowaniu ró¿norakich form prezentacji ich twórczoci na terenie Zespo³u i poza nim.
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§8
1. Zespó³ zapewnia ponadto:
1) pomoc dzieciom osieroconym, pozbawionym ca³kowicie
lub czêciowo opieki rodzicielskiej, a tak¿e uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
2) bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki,
3) pobierania nauki dzieciom niepe³nosprawnym i niedostosowanym spo³ecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2. Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u w odniesieniu do warunków rozwoju ucznia, jego bezpieczeñstwa i warunków
pracy, diagnozuj¹ mo¿liwoci, predyspozycje i potrzeby
dziecka poprzez obserwacjê, rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych i ankiet.
3. Zespó³ kszta³tuje rodowisko wychowawcze dziecka - wspieraj¹c w tym wzglêdzie rodziców - stosownie do wieku, potrzeb dziecka i warunków szko³y poprzez:
1) realizacjê w³asnego programu wychowawczego,
2) systematyczne monitorowania zachowañ uczniów,
3) kultywowanie dobrych tradycji Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u,
4) powierzenie obowi¹zków wychowawcy klasy nauczycielom, którzy stan¹ siê dla wychowanków autorytetami,
5) umo¿liwienie dzia³alnoci organizacji uczniowskich,
6) dok³adne rozpoznawanie rodowiska rodzinnego ucznia,
7) wspó³pracê z innymi instytucjami wychowawczymi.
4. Zespó³ dba o to, aby ka¿dy uczeñ czu³ siê zarówno w Szkole
jak i w trakcie zajêæ szkolnych organizowanych poza ni¹ bezpiecznie, tak pod wzglêdem psychicznym, jak i fizycznym,
zachowuj¹c poszanowanie godnoci osobistej ucznia, dba³oæ o jego dobro i troskê o zdrowie oraz honorowanie podmiotowoci ucznia.
5. Zespó³ stwarza uczniom bezpieczne i higieniczne warunki
pracy poprzez:
1) w³aciwe ustalenia tygodniowego planu zajêæ,
2) dostosowanie sprzêtów szkolnych do wzrostu uczniów
i rodzaju pracy,
3) w³aciwe owietlenie, wentylacjê i ogrzewanie pomieszczeñ szkolnych,
4) pe³nienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dy¿urów podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym w Zespole harmonogramem,
5) oznakowanie ci¹gów komunikacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego oraz organizowanie takich form pracy,
które umo¿liwi¹ uczniom opanowanie tych przepisów
i podnoszenie umiejêtnoci poruszania siê po drogach,
7) wspó³dzia³anie Zespo³u z instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê zagadnieniami ruchu drogowego,
8) obci¹¿enie prac¹ domow¹ zgodnie z zasadami higieny
pracy umys³owej ucznia,
9) uwiadamianie uczniom zagro¿eñ (agresja, przemoc, uzale¿nienia) oraz znaczenia i potrzeby dba³oci o zdrowie.
§9
1. Zespó³ organizuje i prowadzi ró¿ne formy dzia³añ w zakresie
krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Nauczyciel obowi¹zany jest informowaæ dyrektora o planowanym wyjciu z uczniami na tydzieñ przed terminem
wyjcia, sk³adaj¹c stosowne zg³oszenie w sekretariacie
Zespo³u.
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3. Opiekê nad uczniami w czasie wyjcia, wycieczki sprawuje
odpowiednio:
1) wycieczki przedmiotowe w miecie - 1 osoba na
15 uczniów,
2) wycieczki bli¿sze (do 10 km) - 1 osoba na 15 uczniów,
3) wycieczki dalsze, wyjazdy ponad jeden dzieñ - 1 osoba na
10 uczniów.
4. Kierownik wycieczki ma obowi¹zek rozliczyæ koszty wycieczki
na najbli¿szym spotkaniu z rodzicami.
Rozdzia³ II
Wzajemne relacje Zespo³u i Rodziców
§ 10
Rodzice i nauczyciele, na zasadach okrelonych w Statucie,
wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach wychowywania oraz kszta³cenia i profilaktyki dzieci i m³odzie¿y. Zespó³ wspomaga rodzinê w jej dzia³aniach wychowawczych.
§ 11
1. Zespó³ jest zobowi¹zany do zapoznania rodziców z:
1) przepisami prawa owiatowego i wewn¹trzszkolnymi uregulowaniami tj.:
a) ustaw¹ o systemie owiaty,
b) Statutem Zespo³u,
c) wewn¹trzszkolnym systemem oceniania,
d) szkolnym zestawem programów nauczania,
e) programem wychowawczym Zespo³u,
f) programem profilaktyki spo³ecznej,
2) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuñczymi,
3) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom,
4) przyczynami niepowodzeñ szkolnych ucznia i mo¿liwociami pomocy.
2. Zespó³ informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie
treci programowych dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka oraz mo¿liwoci nauczania religii lub etyki.
§ 12
1. Rodzice dziecka podlegaj¹cego obowi¹zkowi szkolnemu powinni:
1) zapewniæ regularne uczêszczanie dziecka do szko³y,
2) zapewniæ mu warunki umo¿liwiaj¹ce przygotowanie siê
do zajêæ szkolnych,
3) zapewniæ dziecku realizuj¹cemu obowi¹zek szkolny
poza szko³¹ warunki do nauki okrelone w zezwoleniu
Dyrektora,
4) dope³niæ czynnoci zwi¹zane ze zg³oszeniem dziecka
do szko³y.
2. Zespó³ oczekuje od rodziców sta³ego kontaktu i zainteresowania postêpami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:
5) uczestniczenie w zebraniach klasowych,
6) zg³aszanie siê na probê wychowawcy, nauczyciela ucz¹cego, pedagoga lub Dyrektora,
7) informowanie wychowawcy o sytuacji spo³ecznej i zdrowotnej dziecka,
8) informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokoj¹cych przejawach w zachowaniu dziecka,
9) pomocy w organizowaniu przedsiêwziêæ (wycieczki, zielone szko³y, uroczystoci itp.) i w podejmowanych dzia³aniach wychowawczych i opiekuñczych na miarê mo¿liwoci rodziców, tak w odniesieniu do Zespo³u jak i klasy.
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§ 13
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1. W Zespole zatrudnia siê nauczycieli i innych pracowników
administracyjnych i obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespo³u okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Kwalifikacje i zasady wynagradzania nauczycieli i innych
pracowników Zespo³u okrelaj¹ odrêbne przepisy.

3) troska o kszta³towanie u uczniów postaw moralnych
i obywatelskich zgodnie z ide¹ demokracji, pokoju i przyjani miêdzy ludmi ró¿nych narodów, ras, wiatopogl¹dów i religii.
2. Nauczyciel kieruje siê w swych dzia³aniach dobrem uczniów,
dba³oci¹ o ich zdrowie, postawê moraln¹ i obywatelsk¹
oraz poszanowaniem godnoci osobistej uczniów, d¹¿¹c do
pe³ni rozwoju ich osobowoci.
3. Obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela jest przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i troska o w³aciwe relacje miêdzyludzkie tworzone wokó³ szko³y i klasy.
4. Nauczyciel ponadto:
1) prowadzi proces kszta³cenia w oparciu o podstawê programow¹, programy nauczania ujête w szkolny zestaw
programów nauczania, plan pracy Zespo³u, program wychowawczy i program profilaktyki spo³ecznej Zespo³u,
2) stymuluje swoj¹ postaw¹ i dzia³aniami pedagogicznymi
rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoci i zainteresowania,
3) dokonuje wyboru programu nauczania i podrêczników,
4) prawid³owo organizuje przebieg procesu dydaktycznego,
5) rozpoznaje poziom i postêpy uczniów,
6) stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania,
7) uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejêtnoci.
5. Nauczyciel jest zobowi¹zany do:
1) oceniania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i systemem oceniania przyjêtym w Zespole,
2) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeñ szkolnych,
3) obni¿ania wymagañ edukacyjnych w stosunku do uczniów,
u których stwierdzono specyficzne trudnoci w uczeniu
siê lub deficyty rozwojowe,
4) indywidualizowania pracy, motywowania uczniów do
udzia³u w konkursach i w ¿yciu kulturalnym szko³y.

§ 15

§ 17

1. W Zespole tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracowników administracji i obs³ugi:
1) sekretarza szko³y,
2) specjalisty do spraw kadr,
3) konserwatora,
4) sprz¹taczek.
2. Szczegó³owy zakres czynnoci dla zatrudnionych pracowników administracji i obs³ugi sporz¹dza Dyrektor, uwzglêdniaj¹c ustawê Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Zespo³u.
3. Obs³ugê ksiêgow¹ i p³acow¹ Zespo³u Szkó³ prowadzi Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ na mocy porozumienia miêdzy Dyrektorem Zespo³u a Dyrektorem
Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego.

1. Ka¿dy pracownik dydaktyczny dba o swój rozwój zawodowy poprzez:
1) udzia³ w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) spotkania z doradcami metodycznymi,
3) pracê w zespo³ach przedmiotowych i problemowo - zadaniowych,
4) organizowanie pracowni przedmiotowych i podejmowanie starañ o ich wyposa¿enie.
2. Ponadto ka¿dy nauczyciel prawid³owo i terminowo prowadzi dokumentacjê pedagogiczn¹, jest zobowi¹zany do przestrzegania prawa owiatowego, przepisów p.po¿., BHP,
wszystkich regulaminów obowi¹zuj¹cych w szkole, oraz zarz¹dzeñ Dyrektora.

Rozdzia³ II
Zakres zadañ nauczycieli

§ 18

1. Zespó³ realizuje ró¿ne formy kontaktu z rodzicami tj.:
1) zebrania informacyjne (miesiêczne, semestralne itp.),
2) indywidualne kontakty z wychowawc¹, nauczycielami,
pedagogiem lub Dyrektorem z inicjatywy obu stron,
3) dni otwarte Zespo³u,
4) pisemne informacje dla rodziców w zwi¹zku z przewidywanymi na semestr ocenami,
5) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie do szko³y,
6) kontakt telefoniczny wychowawcy lub pedagoga z rodzicami,
7) spotkania Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z jej inicjatywy lub inicjatywy Rady Rodziców z przedstawicielami
rodziców,
8) spotkania okolicznociowe - wspólny udzia³ w uroczystociach szkolnych.
2. Rodzice s¹ zobowi¹zani do utrzymywania kontaktu ze Szko³¹ w
ramach ró¿nych form wspó³pracy, o których mowa w pkt. 1.
Dzia³ IV
Nauczyciele i inni pracownicy Zespo³u.
Rozdzia³ I
Zagadnienia ogólne
§ 14

§ 16
1. Podstawowym zadaniem nauczycieli jest:
1) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuñczej,
2) kszta³cenie i wychowanie dzieci i m³odzie¿y w umi³owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolnoci sumienia, sprawiedliwoci i solidarnoci spo³ecznej oraz
szacunku dla pracy,

Ka¿dy pracownik Zespo³u jest zobowi¹zany do przestrzegania tajemnicy s³u¿bowej oraz dbania o powierzony mu sprzêt
i pomoce.
§ 19
1. Do obowi¹zków nauczycieli nale¿y równie¿ miêdzy innymi:
1) czynny udzia³ w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
2) realizacja zadañ zgodnie z przydzia³em czynnoci,
3) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz wewnêtrznych zarz¹dzeñ i komunikatów zgodnie z ksiêg¹ zarz¹dzeñ,
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4) przestrzeganie regulaminów wewn¹trzszkolnych,
5) sk³adanie sprawozdañ ze swej pracy.
2. Nauczyciel odpowiada materialnie za sprzêt powierzony jego
opiece, a pracownicy administracji i obs³ugi za sprzêt i budynek szkolny.
3. Ka¿dy pracownik dydaktyczny odpowiada za ¿ycie, zdrowie
i bezpieczeñstwo uczniów powierzonych jego opiece.
§ 20
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) poszanowania godnoci osobistej i godnoci zawodu,
2) warunków pracy umo¿liwiaj¹cych wykonywanie obowi¹zków dydaktyczno - wychowawczych,
3) pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony Dyrektora Zespo³u, Rady Pedagogicznej i instytucji owiatowych,
4) zg³aszania pod adresem Dyrektora i Rady Pedagogicznej
postulatów zwi¹zanych z prac¹ Zespo³u,
5) proponowania innowacji pedagogicznych i metodycznych oraz
ich wdra¿ania, po akceptacji przez w³aciwe organy Zespo³u,
6) swobodnego wyboru treci nauczania wykraczaj¹cych
poza podstawê programow¹,
7) opracowanie i wdro¿enie programu autorskiego na zasadzie innowacji lub eksperymentu w oparciu o odrêbne
przepisy w tej sprawie.
2. Inne uprawnienia nauczycieli wynikaj¹ z przepisów szczegó³owych.
§ 21
1. Nauczyciel odpowiada:
1) s³u¿bowo przed Dyrektorem Zespo³u za poziom wyników
dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespo³ach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich dzia³a,
2) cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynik³e z braku nadzoru nad bezpieczeñstwem uczniów na zajêciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie dy¿urów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postêpowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, na wypadek po¿aru lub
innych zagro¿eñ,
c) zniszczenie lub stratê maj¹tku i wyposa¿enia Zespo³u
przydzielonych mu przez kierownictwo Zespo³u, a wynikaj¹ce z nieporz¹dku, braku nadzoru lub bezpieczeñstwa.
2. Nauczyciel ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za efekty swojej pracy.
Rozdzia³ III
Zadania wychowawcy klasy
§ 22
1. Dyrektor Zespo³u, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej, oddaje ka¿dy oddzia³ klasowy pod szczególn¹ opiekê
jednemu z nauczycieli ucz¹cych uczniów tej klasy, mianuj¹c
go wychowawc¹.
2. W miarê mo¿liwoci organizacyjnych szkó³ wychodz¹cych
w sk³ad Zespo³u, celem zapewnienia ci¹g³oci pracy wychowawczej i jej skutecznoci, wychowawca prowadzi oddzia³ powierzony jego opiece przez etap edukacyjny obejmuj¹cy odpowiednio:
1) klasy I - III szko³y podstawowej,
2) klasy IV - VI szko³y podstawowej,
3) klasy I - III gimnazjum.
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3. Dyrektor mo¿e dokonaæ zmiany na stanowisku wychowawcy klasy:
1) z urzêdu wskutek d³ugotrwa³ej, usprawiedliwionej nieobecnoci wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych
Zespo³u,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów
danego oddzia³u lub Samorz¹du Uczniowskiego.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie s¹ dla Dyrektora wi¹¿¹ce. O sposobie ich za³atwienia Dyrektor informuje na pimie, przedstawiaj¹c w nim uzasadnienie swojej decyzji,
w terminie 14 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 23
1. Wychowawca klasy, zwany równie¿ opiekunem klasy, podejmuje szereg dzia³añ, maj¹cych na celu zapewnienie realizacji Programu Wychowawczego Zespo³u, programu z zakresu profilaktyki spo³ecznej, planu pracy wychowawczej
dla swojej klasy oraz innych zamierzeñ maj¹cych na celu
harmonijny rozwój osobowoci uczniów.
2. W celu realizacji swoich zadañ wychowawca:
1) czuwa nad organizacj¹ i przebiegiem pracy uczniów
w klasie,
2) interesuje siê postêpami uczniów w nauce, szuka przyczyn niepowodzeñ w tym wzglêdzie i podejmuje rodki
zaradcze,
3) dba o regularne uczêszczanie uczniów do szko³y, ustala
przyczyny opuszczania przez nich zajêæ edukacyjnych, organizuje pomoc dla tych, którzy opucili je z przyczyn niezale¿nych od siebie (np. d³ugotrwa³a choroba) i maj¹ trudnoci z uzupe³nieniem treci programowych.
3. Wychowawca ponadto:
1) dba o to, by tematyka godzin wychowawczych by³a cile
zwi¹zana z:
a) programem wychowawczym Zespo³u i programem
profilaktyki spo³ecznej realizowanym przez Zespó³,
b) potrzebami i zainteresowaniami zespo³u klasowego,
2) kszta³tuje w³aciwe relacje miêdzy uczniami, oparte na
¿yczliwoci, wspó³dzia³aniu, kole¿eñstwie i przyjani,
3) wyrabia poczucie odpowiedzialnoci za ³ad i estetykê klasy oraz szko³y,
4) interesuje siê udzia³em uczniów w pracy organizacji
uczniowskich,
5) wdra¿a uczniów do wiadomego i odpowiedzialnego postêpowania,
6) bada przyczyny niew³aciwych zachowañ uczniów, udziela
im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych.
§ 24
1. Wychowawca wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w jego
oddziale oraz koordynuje dzia³ania wobec ogó³u uczniów,
tak¿e wobec tych, którzy potrzebuj¹ indywidualnej opieki
tj. uczniów uzdolnionych oraz uczniów maj¹cych trudnoci
i prze¿ywaj¹cych niepowodzenia szkolne.
2. Opiekun klasy czuwa równie¿ nad udzielaniem uczniom
pomocy w nauce zgodnie z ich indywidualnymi mo¿liwociami.
§ 25
1. Wychowawca utrzymuje sta³y kontakt z rodzicami uczniów
w celu:
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1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo - wychowawczych dzieci,
2) udzielania im pomocy w dzia³aniach wychowawczych
i otrzymania wsparcia dla swoich dzia³añ,
3) informowania rodziców o postêpach w nauce i zachowaniu
uczniów poprzez: indywidualne rozmowy, spotkania z ca³ym zespo³em rodziców, kontakt telefoniczny i listowy,
4) w³¹czenia rodziców w ¿ycie klasy i szko³y.
2. Wychowawca wspó³pracuje z S¹dem dla Nieletnich i Policj¹
w sprawach dotycz¹cych uczniów wchodz¹cych w konflikt
z prawem oraz Kuratorem S¹dowym w przypadku objêcia
przez niego kurateli nad uczniem lub jego rodzin¹.
§ 26
1. Wychowawca wykonuje czynnoci administracyjne dotycz¹ce oddzia³u zgodnie z aktualnymi przepisami, a w szczególnoci:
1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,
2) wypisuje wiadectwa szkolne,
3) prowadzi dokumentacjê wychowawcy klasy,
4) wykonuje inne czynnoci administracyjne dotycz¹ce klasy zgodnie z zarz¹dzeniami Dyrektora oraz uchwa³ami
Rady Pedagogicznej.
2. Wychowawca sk³ada na klasyfikacyjnych posiedzeniach
Rady Pedagogicznej pisemne sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy.
§ 27
1. Wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z pomocy
merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespo³u
oraz Rady Pedagogicznej, a tak¿e ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i innych instytucji owiatowych i naukowych.
2. Pocz¹tkuj¹cy nauczyciel - wychowawca otoczony jest opiek¹
zespo³u wychowawców klasowych lub opiek¹ nauczyciela
zwanego mentorem.
3. Mentorem mo¿e zostaæ nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
§ 28
1. Szczególnym zadaniem wychowawcy jest sprawowanie
opieki wychowawczej nad uczniami jemu powierzonymi,
a tak¿e:
1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój uczniów,
proces ich uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie,
2) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
uczniów,
3) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie
konfliktów w zespole klasowym oraz uczniami a innymi
cz³onkami spo³ecznoci szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa
w punkcie 1:
1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
lub opiekunami ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce i integruj¹ce zespó³ klasowy, uzgadniaj¹c z nimi treæ
i formê zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy i zapewniaj¹c ich przeprowadzenie,
2) ma obowi¹zek wspó³dzia³aæ z nauczycielami ucz¹cymi
w danym oddziale, koordynowaæ dzia³ania wychowawcze wobec uczniów tak¿e wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów
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szczególnie uzdolnionych jak równie¿ z ró¿nymi trudnociami i niepowodzeniami szkolnymi),
3) utrzymuje sta³y kontakt z rodzicami,
4) ma obowi¹zek wspó³pracowaæ z pedagogiem szkolnym
i innymi specjalistami, wiadcz¹cymi wykwalifikowan¹
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoci uczniów, tak¿e
zdrowotnych.
§ 29
1. Spory pomiêdzy uczniem lub rodzicem a pracownikiem szko³y
powinny byæ zg³aszane wychowawcy klasy, który zobowi¹zany jest do rozpoznania wszystkich okolicznoci sporu - osob¹
wspomagaj¹c¹ jego dzia³ania jest pedagog szkolny oraz przewodnicz¹cy zespo³u wychowawców klasowych. Wychowawca informuje o swych dzia³aniach Dyrektora Zespo³u.
2. Uczeñ, rodzice, nauczyciel lub inny pracownik szko³y ma prawo
zwróciæ siê bezporednio do Dyrektora lub Zastêpcy Dyrektora,
który podejmuje dzia³ania wyjaniaj¹ce okolicznoci sporu.
3. W razie, gdy podjête decyzje nie satysfakcjonuj¹ rodziców
czy nauczyciela, maja oni prawo zwróciæ siê z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ma³opolskiego Kuratora Owiaty lub Wójta Gminy Micha³owice.
§ 30
1. Wychowawca klasy jest zobowi¹zany do poinformowania
ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych, na miesi¹c
przed konferencj¹ klasyfikacyjn¹, o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej (okresowej lub rocznej), na podstawie wpisu nauczycieli poszczególnych przedmiotów
w dzienniku lekcyjnym.
2. Za fakt przekazania informacji przyjmuje siê potwierdzony
podpisem rodzica, opiekuna stosowny wpis lub listowne zawiadomienie (tylko w przypadku braku mo¿liwoci osobistego kontaktu z rodzicem, opiekunem), które pozostaj¹ w dokumentacji wychowawcy w postaci krótkiej notatki dotycz¹cej formy zawiadomienia.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ pedagoga szkolnego
§ 31
1. W Zespole zatrudnia siê pedagoga szkolnego.
2. Zadaniem pedagoga szkolnego jest:
1) wspó³dzia³anie z Dyrektorem, wychowawcami klas, w zakresie rozwi¹zywania indywidualnych i grupowych problemów opiekuñczo - wychowawczych,
2) wspó³dzia³anie z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w celu ustalenia rodzaju i zakresu pomocy uczniom
maj¹cym trudnoci szkolne, organizuj¹c tym uczniom sta³¹
lub okresow¹ pomoc w zale¿noci od zakresu problemu,
3) utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami
zajmuj¹cymi siê problemami opieki i wychowania,
4) w przypadkach skrajnych wnioskowanie na Radzie Pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej klasy, szko³y,
placówki owiatowo - wychowawczej lub o przyznanie
kuratora s¹dowego,
5) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomociach szkolnych klas I - III Szko³y Podstawowej i klas
I Gimnazjum z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi,
6) s³u¿enie rad¹ i pomoc¹ uczniom prze¿ywaj¹cym trudnoci wynikaj¹ce z niepowodzeñ szkolnych b¹d konfliktów
rodzinnych, czy innych dramatów osobistych,
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7) sk³adania sprawozdania o sytuacji opiekuñczo - wychowawczej Zespo³u jeden raz w semestrze.
3. Ponadto pedagog szkolny ma obowi¹zek prowadzenia stosownej dokumentacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a w szczególnoci:
1) teczki uczniów wymagaj¹cych pomocy dydaktycznej, psychologiczno - pedagogicznej,
2) opinie, orzeczenia, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
3) dokumentacja nauczania indywidualnego, wywiady klasowe, ankiety,
4) materia³y praktyczne dotycz¹ce dzieci niedowidz¹cych,
5) dokumentacja dotycz¹ca rodzin zastêpczych,
6) informacje zawodoznawcze,
7) dzienniki zajêæ rewalidacyjnych,
8) dziennik zajêæ pedagoga,
9) plany pracy i sprawozdania ze swojej dzia³alnoci semestralnej.
Rozdzia³ V
Pracownicy administracji i obs³ugi.
§ 32
1. W Zespole zatrudnia siê pracowników administracji i obs³ugi, którzy podlegaj¹ przepisom prawa pracy i innym zarz¹dzeniom dotycz¹cym tej grupy pracowniczej.
2. Do zadañ pracowników administracji i obs³ugi nale¿y w szczególnoci:
1) troska o bezpieczeñstwo dzieci poprzez sprawn¹ organizacjê pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeñstwo i higieny pracy,
2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowi¹zków (zgodnie z przydzia³em czynnoci),
3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w Zespole regulaminu porz¹dkowego,
4) poszanowanie mienia szkolnego,
5) przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) przestrzeganie tajemnicy s³u¿bowej oraz innych przepisów wynikaj¹cych z uregulowañ prawnych.
Rozdzia³ VI
Zadania zespo³ów nauczycielskich
§ 33
1. Nauczyciele, Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, w zale¿noci od nauczanego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworz¹ zespo³y przedmiotowe:
1) zespó³ z zakresu nauczania zintegrowanego,
2) zespo³y przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
3) zespo³y przedmiotów humanistycznych,
4) zespo³y przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego.
2. Celem dzia³ania zespo³ów jest wewn¹trzszkolne doskonalenie zawodowe, miêdzy innymi poprzez udzia³ w lekcjach kole¿eñskich, udzia³ w zebraniach zespo³ów przedmiotowych,
opracowañ testów i analiza wyników nauczania.
§ 34
1. Przewodnicz¹cych zespo³ów przedmiotowych powo³uje
Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z uwzglêdnieniem propozycji zespo³u.
2. Przewodnicz¹cy zespo³ów wraz z ich cz³onkami opracowuj¹
plan dzia³añ, który obejmuje: sposób realizacji programów
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nauczania, korelacjê treci nauczania przedmiotów pokrewnych, wspólne szczegó³owych kryteriów oceniana uczniów
oraz sposób badania wyników nauczania.
3. Przewodnicz¹cy organizuje opiekê i doradztwo metodyczne
dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli z jego zespo³u i sk³ada raz
w roku sprawozdanie z prac zespo³u.
4. Kadencja przewodnicz¹cego zespo³u trwa dwa lata - ponowny wybór tej samej osoby na kolejn¹ kadencjê mo¿e siê
odbyæ tylko za jej zgod¹.
§ 35
1. Zadaniem zespo³ów przedmiotowych jest:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddzia³u, dobór podrêczników dostosowanych do zestawu
programów nauczania oraz modyfikowanie go w miarê
potrzeb,
2) wystêpowanie do Dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie
do realizacji zestawu programów nauczania,
3) analizowanie skutecznoci edukacyjnej wybranego zestawu programów nauczania,
4) dobór w³aciwej korelacji treci programowych realizowanych w ramach przedmiotów z treciami cie¿ek edukacyjnych,
5) opracowywanie narzêdzi wewn¹trzszkolnego pomiaru
osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,
6) opracowanie dokumentacji dotycz¹cej opisu postêpów
ucznia,
7) formu³owanie wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego programu nauczania, szczegó³owych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu sprawdzania osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów,
8) opiniowanie przygotowanych w Szkole programów autorskich, innowacji i eksperymentów i zakresu nauczania.
2. Zespo³y przedmiotowe s¹ zobowi¹zane dokumentowaæ dzia³ania edukacyjne w formie przyjêtej przez Dyrektora
w uzgodnieniu z zespo³em.
§ 36
1. Dyrektor Zespo³u mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, których zadaniem jest:
a) przygotowanie programu wychowawczego Zespo³u,
b) rozwi¹zywanie problemów wychowawczych,
c) opracowywanie planu wykorzystania rodków z dotacji
celowej dla uczniów z rodzin najubo¿szych,
d) sta³e monitorowanie procesu wychowawczego w Zespole.
2. Przewodnicz¹cego zespo³u powo³uje Dyrektor na wniosek
zespo³u.
3. Dyrektor mo¿e powo³aæ dorany zespó³ wychowawców na
potrzeby rozwi¹zania sporu.
§ 37
1. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y problemowo - zadaniowe,
których celem jest rozwi¹zywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikaj¹cych z doranych potrzeb Zespo³u.
2. Zespo³y problemowo -zadaniowe powo³uje Dyrektor Zespo³u w celu miêdzy innymi:
1) przygotowania projektu planu pracy Zespo³u,
2) przygotowania projektu zmian w statucie Zespo³u,
3) przygotowania projektu zmian innych dokumentów.
3. Po wykonaniu zadania zespó³ zostaje rozwi¹zany.
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Dzia³ V
Uczniowie Zespo³u
Rozdzia³ I
Zasady rekrutacji uczniów do Zespo³u
§ 38
1. Dziecko spe³nia obowi¹zek szkolny przez uczêszczanie do
szko³y podstawowej i gimnazjum.
2. Do klas pierwszych Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u przyjmuje siê:
1) z urzêdu - dzieci zamieszka³e w obwodzie Zespo³u,
2) na probê rodziców, opiekunów prawnych dziecka spoza
obwodu Zespo³u, jeli nie spowoduje to przekroczenia liczby uczniów w danym oddziale, przewidzianej w Statucie
Zespo³u.
3. W przypadku wiêkszej liczby kandydatów spoza obwodu Zespo³u, przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady ich przyjmowania:
1) do Szko³y Podstawowej decyzjê o przyjêciu ucznia podejmuje Dyrektor bior¹c pod uwagê: sytuacjê rodzinn¹ i materialn¹ dziecka oraz warunki spe³niania przez nie obowi¹zku szkolnego w szkole, do obwodu której dziecko nale¿y oraz kolejnoci zg³oszeñ,
2) do Gimnazjum decyzjê o przyjêciu ucznia podejmuje Dyrektor bior¹c pod uwagê:
a) oceny na wiadectwie ukoñczenia szecioletniej szko³y podstawowej,
b) wyniki sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej,
c) szczególn¹ sytuacjê ucznia np. mo¿liwoci komunikacyjne, rodzeñstwo ucz¹ce siê w tej samej szkole,
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej,
e) kolejnoæ zg³oszeñ.
4. Dopuszcza siê wybór jednego lub kilku kryteriów decyduj¹cych o przyjêciu ucznia do Zespo³u.
5. O wyborze kryteriów decyduje Rada Pedagogiczna bior¹c
w swej decyzji pod uwagê liczbê zg³oszeñ dzieci spoza obwodu i mo¿liwoci edukacyjne Zespo³u.
6. Do klasy programowo wy¿szej w ka¿dej ze Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u przyjmuje siê ucznia na podstawie:
1) wiadectwa ukoñczenia klasy ni¿szej w szkole publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej tego
samego typu oraz odpisu arkusza ocen, a w przypadku
ucznia klasy I - III szko³y podstawowej opisowego arkusza
spostrze¿eñ wydanego przez szko³ê, której uczeñ odszed³,
2) pozytywnych egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach okrelonych w przepisach dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w przypadku:
a) przyjmowania ucznia, który spe³nia obowi¹zek szkolny
poza szko³¹,
b) ubiegania siê o przyjêcie do klasy bezporednio wy¿szej, ni¿ to wynika z ostatniego wiadectwa szkolnego
ucznia zmieniaj¹cego typ szko³y,
c) wiadectwa (zawiadczenia) wydanego przez szko³ê
zagranic¹ i ostatniego wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
7. Jeli w klasie, do której uczeñ przechodzi, naucza siê innego
jêzyka (jêzyków) obcego ni¿ ten, którego uczeñ uczy³ siê
w poprzedniej szkole, a rozk³ad zajêæ uniemo¿liwia mu
uczêszczanie na zajêcia innego oddzia³u w tej samej szkole
lub w tej szkole nie prowadzi siê nauki tego jêzyka, uczeñ
mo¿e wybraæ jedn¹ z trzech mo¿liwoci:
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1) uczyæ siê jêzyka (jêzyków) obowi¹zuj¹cego w danym oddziale, wyrównuj¹c braki programowe we w³asnym zakresie do koñca roku szkolnego,
2) kontynuowaæ we w³asnym zakresie naukê jêzyka (jêzyków) obcego, którego uczy³ siê w poprzedniej szkole,
3) uczêszczaæ do klasy z danym jêzykiem w innej szkole.
8. Uczenia, który kontynuuje we w³asnym zakresie naukê jêzyka (jêzyków) obcych jako przedmiotu obowi¹zkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel jêzyka obcego z tej samej lub
innej szko³y, wyznaczony przez Dyrektora Zespo³u, a w przypadku, gdy Dyrektor nie mo¿e zapewniæ nauczyciela danego jêzyka - przez Dyrektora innej szko³y.
Rozdzia³ II
Formy opieki i pomocy uczniom
§ 39
1. Zespó³ sprawuje opiekê nad wszystkimi uczniami przebywaj¹cymi na zajêciach edukacyjnych i innych organizowanych przez Zespó³.
2. Do sprawowania opieki nad uczniami przebywaj¹cymi na
terenie Szko³y w godzinach zajêæ zobowi¹zani s¹ nauczyciele i inni pracownicy Zespo³u.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj¹cymi w Szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych organizowanych w Szkole i poza ni¹ poprzez zapewnia siê równie¿ poprzez:
1) opracowanie planu zajêæ uczniów uwzglêdniaj¹cego zasady higieny pracy,
2) korzystania z sal lekcyjnych zgodnie z przyjêtymi zasadami,
3) uwzglêdnienie w tematyce godzin wychowawczych informacji o bhp.
4. Osob¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo uczniów przebywaj¹cych w Szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych lub nadobowi¹zkowych jest nauczyciel prowadz¹cy zajêcia.
5. Nauczycielowi w ¿adnym przypadku nie wolno pozostawiæ
uczniów bez przekazania opieki nad nimi innemu nauczycielowi, który pod jego nieobecnoæ odpowiada za zachowanie
i bezpieczeñstwo uczniów.
6. Podczas przerw ucz¹cy pe³ni¹ opiekê nad uczniami poprzez
dy¿ury zgodnie z ustalonym regulaminem dy¿urów - wydanym w drodze wewnêtrznego zarz¹dzenia.
7. Uczniom, którzy potrzebuj¹ wsparcia w opanowaniu wiadomoci wynikaj¹cych z podstawy programowej wspiera siê
miêdzy innymi przez:
1) kierowanie do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
i realizowanie orzeczeñ oraz uwzglêdnianie opinii tej Poradni, organizuj¹c na swoim terenie:
a) kszta³cenie programem szko³y specjalnej,
b) nauczanie indywidualne,
c) zajêcia reedukacyjne i rewalidacyjne,
d) oddzia³y integracyjne.
§ 40
1. Szko³a sprawuje opiekê nad uczniami z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami narz¹dów ruchu, s³uchu i wzroku.
2. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego lub nauczania
indywidualnego przez w³aciw¹` poradniê psychologiczno pedagogiczn¹ lub inn¹ poradniê specjalistyczn¹, w Zespole
organizuje siê nastêpuj¹ce formy zajêæ dydaktyczno- opiekuñczo - wychowawczych dla poszczególnych grup w zale¿noci od rodzaju orzeczenia:
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1) dla uczniów maj¹cych orzeczenie kwalifikuj¹ce ich do
kszta³cenia specjalnego:
a) za zgod¹ organu prowadz¹cego, po uprzedniej pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty, mo¿na
utworzyæ klasê integracyjn¹,
b) w przypadku braku mo¿liwoci utworzenia klasy integracyjnej w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym, po
zapisaniu w arkuszu organizacji szko³y, organizuje siê
dla tych uczniów zajêcia rewalidacyjne lub rewalidacyjno - wychowawcze,
2) uczniom maj¹cym orzeczenie kwalifikuj¹ce ich do nauczania indywidualnego dyrektor szko³y organizuje takie nauczanie w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej kwestii przepisami.
3. Nauczyciele ucz¹cy uczniów maj¹cych orzeczenie Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej zgodnie z zapisami znajduj¹cymi siê w orzeczeniu maj¹ obowi¹zek obni¿enia wymagañ edukacyjnych dla tych uczniów.
4. Szko³a w miarê swoich mo¿liwoci zapewnia w³aciwe warunki do nauki dzieciom niedowidz¹cym, z wadami s³uchu.
5. Szko³a ma obowi¹zek powiadomienia rodziców o mo¿liwoci kszta³cenia:
1) w szko³ach specjalnych,
2) w oddzia³ach integracyjnych,
3) w oddzia³ach wyrównawczych,
4) wyrównawczych szko³ach uzawodowionych.
6. Szko³a udziela pomocy dzieciom znajduj¹cym siê w trudnej
sytuacji losowej poprzez:
1) udzielanie na miarê mo¿liwoci pomocy materialnej w postaci: nieodp³atnych posi³ków, zakupów podrêczników
i przyborów szkolnych, dofinansowanie wycieczek i wyjazdów poza szko³ê, zapomogi losowe,
2) wnioskowanie o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuñczej lub ustanowienie s¹dowego opiekuna dla dzieci osieroconych, zaniedbanych, opuszczonych,
3) wnioskowanie o doradztwo i pomoc do: S¹du Rodzinnego i Nieletnich, Orodka Pomocy Spo³ecznej, Rzecznika
Praw Uczniów, Kuratora Owiaty i innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom.
7. Szko³a podejmuje równie¿ inne dzia³ania na rzecz dzieci potrzebuj¹cych.
§ 41
1. Nauczyciel lub wychowawca mo¿e zwolniæ ucznia z zajêæ
szkolnych:
1) na pisemn¹ probê rodziców (proba pozostaje do wgl¹du w teczce wychowawcy),
2) z powodu z³ego samopoczucia potwierdzonego przez lekarza lub pielêgniarkê,
3) w przypadku nieobecnoci ucz¹cego zgodnie z wydanym
poleceniem dyrektora.
2. Za bezpieczeñstwo dzieci w drodze do szko³y i ze szko³y
odpowiadaj¹ rodzice, a w przypadku dzieci korzystaj¹cych
z ustawowego uprawnienia dotycz¹cego dowozu organizator tego¿ dowozu.
3. Organizowanie opieki w przypadku dowozu, o którym mowa
w punkcie 2 mo¿e odbywaæ siê poprzez:
a) wyznaczenie, przez zamawiaj¹cego dowóz, opiekuna,
b) zabezpieczenie opieki przez dowo¿¹cego.
4. Szko³a nie odpowiada za bezpieczeñstwo uczniów przebywaj¹cych na terenach szkolnych (boiska, budynek szkolny)
poza zajêciami organizowanymi przez szko³ê.
5. Uczniom nie bior¹cym udzia³u w lekcjach, inne zajêcia i opiekê zapewnia Dyrektor.
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Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki ucznia
§ 42

1. Uczeñ ma niezbywalne prawo do poszanowania w³asnej
godnoci oraz bezp³atnego nauczania w zakresie przedmiotów okrelonych ramowym planem nauczania.
§ 43
1. Uczeñ w szczególnoci ma prawo do:
1) znajomoci ogólnych zagadnieñ programu nauczania na
dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzaj¹cych
i pog³êbiaj¹cych jego treæ,
2) korzystania z pomocy ucz¹cego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy budz¹ce szczególne zainteresowanie,
3) pomocy ze strony ucz¹cego przy wyjanianiu niezrozumia³ych zagadnieñ dotycz¹cych bie¿¹cego materia³u,
4) w³aciwego zorganizowania procesu kszta³cenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys³owej,
5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeñstwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania jego
godnoci,
6) ¿yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
7) swobody kulturalnego wyra¿ania myli, przekonañ,
w szczególnoci dotycz¹cych ¿ycia szko³y, wyznawanej
religii, jeli nie narusza tym dobra innych osób,
8) rozwijania zdolnoci, zainteresowañ i talentów,
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postêpów w nauce,
10) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, rodków
dydaktycznych podczas zajêæ szkolnych,
11) wp³ywania na ¿ycie szko³y poprzez dzia³alnoæ samorz¹dow¹, zrzeszania siê w organizacjach dzia³aj¹cych
w szkole,
12) egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie
z odrêbnymi przepisami.
2. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci nauczyciela w pracy
uczniowie maja prawo do uzupe³nienia zaleg³oci przez zorganizowanie dodatkowych godzin nauki danego przedmiotu
w ramach mo¿liwoci finansowych Zespo³u lub p³atnych
z funduszy Rady Rodziców.
3. Uczeñ bior¹cy udzia³ w ró¿norakich konkursach o charakterze
przedmiotowym ma prawo do indywidualnego traktowania
w okresie dwóch tygodni przed eliminacjami. W tygodniu poprzedzaj¹cym konkurs uczeñ jest zwolniony z pytania ustnego oraz wszelkich sprawdzianów pisemnych, maj¹c jednoczenie obowi¹zek uzupe³nienia wszelkich zaleg³oci.
4. Uczeñ mo¿e wycofaæ siê z udzia³u w konkursie bez ¿adnych
dla niego konsekwencji.
§ 44
1. Uczeñ ma prawo i obowi¹zek rozwijaæ swoje szczególne
zdolnoci i zainteresowania w zakresie wybranego przedmiotu lub wybranej dziedziny ¿ycia kulturalnego poprzez:
1) udzia³ w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
2) udzia³ w pracy kó³ zainteresowañ organizowanych
w szkole.
2. Uczeñ ma prawo nale¿eæ do organizacji wychowawczych
i spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie szko³y, wykonywaæ po-
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wierzone przez nie funkcje, wybieraæ i byæ wybieranym do
w³adz Samorz¹du Uczniowskiego.
3. Uczeñ, który posiada wybitne osi¹gniêcia w pracy pozalekcyjnej lub pozaszkolnej ma prawo indywidualnego traktowania w sprawach dydaktycznych. Przypadki takie ka¿dorazowo rozpatruje Rada Pedagogiczna.
4. Samorz¹d Uczniowski mo¿e organizowaæ zajêcia w szkole
w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem. W takim przypadku
pe³na odpowiedzialnoæ za przebieg tych zajêæ i bezpieczeñstwo uczniów ponosi opiekun Samorz¹du lub inny nauczyciel organizuj¹cy te zajêcia.
§ 45
1. Uczeñ ma prawo i obowi¹zek dbaæ o zdrowie i bezpieczeñstwo swoje i kolegów, wystrzegaæ siê na³ogów, przestrzegaæ zasad higieny osobistej.
2. Uczeñ ma prawo:
1) korzystaæ z us³ug s³u¿by zdrowia na terenie szko³y,
2) do zajêæ rekreacyjno - sportowych organizowanych przez
szko³ê w czasie wolnym,
3) do pe³nego odpoczynku w czasie przerw feryjnych i wi¹tecznych, i w zwi¹zku z tym na ten okres nie zadaje siê
uczniom prac domowych,
4) do ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêliwych wypadków,
5) do dyskrecji w sprawach osobistych, a tak¿e w sprawach
dotycz¹cych stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjani, uczuæ,
6) do ¿yczliwego traktowania przez pracowników Zespo³u
we wszystkich jego szkolnych problemach.
3. W razie sytuacji spornych miêdzy uczniami Samorz¹d
Uczniowski mo¿e powo³aæ S¹d kole¿eñski. W sytuacji spornej miedzy uczniem a nauczycielem lub gdy uczeñ nie zgadza siê z podjêt¹ na jego temat decyzj¹ rozstrzygaj¹ w kolejnoci nastêpuj¹ce instancje:
1) w sposób ugodowy samorz¹d klasowy,
2) wychowawca,
3) zespó³ wychowawców doranie powo³any dla rozwi¹zania sporu,
4) Rada Pedagogiczna.
4. Wszelkie akcje na terenie Zespo³u zwi¹zane z wydatkowaniem przez uczniów pieniêdzy przeprowadzane s¹ tylko za
porednictwem wychowawcy, po uzgodnieniu z Dyrektorem.
§ 46
1. Uczeñ ma w szczególnoci obowi¹zek:
1) przestrzegania postanowieñ zawartych w Statucie Zespo³u,
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajêciach
lekcyjnych i ¿yciu szko³y,
3) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespo³u,
4) zachowania siê w poczuciu odpowiedzialnoci za w³asne
¿ycie, zdrowie, higienê oraz rozwój,
5) dbania o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek,
6) godnego reprezentowania szko³y na zewn¹trz.
§ 47
1. Uczeñ ma obowi¹zek szanowaæ mienie szkolne. Uczniowie
odpowiadaj¹ za powierzone im w opiekê drog¹ przydzia³u
gabinety przedmiotowe i sale lekcyjne, dekoruj¹ te pomieszczenia, utrzymuj¹ w nich porz¹dek, dokonuj¹ drobnych napraw sprzêtu.
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2. Je¿eli uczeñ umylnie zniszczy sprzêt szkolny, jego rodzice
(opiekunowie prawni) maj¹ obowi¹zek usun¹æ szkody w terminie do dwóch tygodni na w³asny koszt.
3. Uczeñ ma obowi¹zek stwarzaæ atmosferê wzajemnej ¿yczliwoci, pomagaæ s³abszym, przeciwdzia³aæ wszelkim przejawom przemocy, brutalnoci, reagowaæ na ³amanie dyscypliny i ka¿de zauwa¿one z³o. Gdy uczniowie nie mog¹ uporaæ siê z przejawami z³ego zachowania kolegów omawiaj¹
te zjawiska z wychowawc¹ lub Dyrektorem i ustalaj¹ rodki
zaradcze.
4. Uczniowie poznaj¹, szanuj¹ i chroni¹ przyrodê, dbaj¹ o zieleñ wokó³ szko³y, a na wycieczkach zachowuj¹ siê zgodnie
z przepisami o ochronie przyrody.
5. Uczniowie dbaj¹ o poprawnoæ i kulturê s³owa na co dzieñ.
6. Uczeñ ma obowi¹zek dbaæ o swój estetyczny i schludny
wygl¹d.
7. Strój galowy obowi¹zuje w dniu rozpoczêcia i zakoñczenia
roku szkolnego oraz w Dniu Edukacji Narodowej, jak równie¿ w dniu, w którym odbywaj¹ siê w Zespole uroczystoci
zwi¹zane ze wiêtami pañstwowymi i narodowymi, takimi
jak: wiêto Odzyskania Niepodleg³oci, wiêto Konstytucji
Trzeciego Maja. Strój taki obowi¹zuje równie¿ w inne dni,
w których odbywaj¹ siê uroczystoci szkolne zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹ Szko³y.
8. Uczniów obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia tytoniu,
spo¿ywania alkoholu i u¿ywania narkotyków pod jak¹kolwiek postaci¹, a tak¿e przebywanie na terenie szko³y w stanie wskazuj¹cym na u¿ycie tych rodków lub te¿ udostêpnianie tych u¿ywek innym uczniom. Wykroczenia te podlegaj¹ najsurowszym karom.
9. Uczniowie maj¹ bezwzglêdny obowi¹zek chodzenia w szkole w obuwiu zmiennym.
§ 48
1. Uczeñ ma obowi¹zek dbaæ o honor Szko³y, znaæ jej historiê
szanowaæ i wzbogacaæ jej tradycjê, znaæ historiê i dzia³alnoæ ksiêdza Jana D³ugosza patrona ka¿dej ze Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, szanowaæ symbole Szko³y.
2. Podstawowym obowi¹zkiem ucznia jest systematyczna, wytrwa³a praca nad wzbogacaniem wiedzy, co wyra¿a siê w:
1) aktywnym udziale w procesie lekcyjnym,
2) terminowym i samodzielnym odrabianiu prac domowych,
3) systematycznym powtarzaniu i utrwalaniu materia³u programowego.
3. Uczeñ powinien korzystaæ ze wszystkich dostêpnych róde³
wiedzy zalecanych przez nauczyciela przy realizacji programu nauczania.
§ 49
1. Ka¿dy uczeñ ma obowi¹zek w szczególnoci:
1) punktualnie rozpoczynaæ i systematycznie uczestniczyæ
we wszystkich obowi¹zkowych zajêciach szkolnych,
2) usprawiedliwiæ niezw³ocznie (do tygodnia czasu) u wychowawcy swoj¹ nieobecnoæ w szkole - sposób i formy
usprawiedliwienia reguluj¹ zapisy Wewn¹trzszkolnego Autonomicznego Systemu Oceniana,
3) w sposób kulturalny zachowywaæ siê na terenie szko³y
i poza ni¹ odnosiæ siê z szacunkiem do osób starszych oraz
swoich kole¿anek i kolegów,
4) przestrzegaæ wszystkich przepisów owiatowych i regulaminów szkolnych,
5) niezw³ocznie zg³aszaæ zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia
innych,
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6) respektowaæ wszystkie zarz¹dzenia w³adz pañstwowych,
Dyrekcji i Rady Pedagogicznej dotycz¹ce Szko³y.
2. Uczeñ ma obowi¹zek: wspó³dzia³aæ w wykonywaniu zadañ
wynikaj¹cych z dzia³alnoci Samorz¹du Uczniowskiego, potrzeb rodowiska i organizacji, do których nale¿y, korzystaæ
z mo¿liwoci udzia³u w ¿yciu kulturalnym (uczestniczyæ
w spektaklach teatralnych, filmowych, koncertach, zwiedzaniu wystaw), pracy spo³ecznej na rzecz Szko³y i rodowiska.
3. Uczeñ ma obowi¹zek i prawo godnego reprezentowania
Szko³y - zgodnie z poleceniem wychowawcy i Dyrektora w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i innych
organizowanych poza Szko³¹ lub przez w³adze owiatowe.
4. Osi¹gniêcia ucznia w dzia³alnoci pozalekcyjnej i pozaszkolnej
bierze siê pod uwagê przy ustalaniu oceny z zachowania.
§ 50
1. Wzorowe pe³nienie funkcji w organizacjach, twórcze opracowanie okrelonego tematu, osi¹gniêcie wyró¿niaj¹cego
wyniku w turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub inne
osi¹gniêcia przynosz¹ce zaszczyt Szkole i rodzicom odnotowuje siê na wiadectwie szkolnym.
2. Za ca³okszta³t osi¹gniêæ w nauce i pracy spo³ecznej w roku
szkolnym, a tak¿e w roku ukoñczenia szko³y uczniowi mo¿e
byæ przyznana odpowiednia odznaka lub specjalny tytu³.
3. Zasady i tryb przyznawania odznak i tytu³ów okrelaj¹ odrêbne przepisy w³adz owiatowych, organizacji spo³ecznych
i wychowawczych.
§ 51
1. Uczniowie nagradzani s¹ za rzeteln¹ naukê, pracê spo³eczn¹,
wzorow¹ postawê i wybitne osi¹gniêcia.
2. Za wzorowe przestrzegania obowi¹zków uczeñ mo¿e zostaæ
uhonorowany:
1) pochwa³¹ wychowawcy klasy,
2) pochwa³¹ wychowawcy wobec rodziców,
3) zamieszczenia nazwiska ucznia na gazetce szkolnej w Zespole,
4) pochwa³¹ Dyrektora Zespo³u na apelu szkolnym wobec
ca³ej spo³ecznoci szkolnej,
5) zamieszczeniem nazwiska ucznia bêd¹cego wzorem dla
innych na gazetce Samorz¹du Uczniowskiego,
6) wiadectwem z wyró¿nieniem wydawanym zgodnie z odrêbnymi przepisami,
7) listem pochwalnym dyrektora Zespo³u i wychowawcy
klasy do rodziców,
8) umieszczeniem nazwiska ucznia w "Z³otej Ksiêdze Szko³y", przy redniej ocen powy¿ej 5,25 i wzorowej lub dobrej ocenia z zachowania,
9) nagrod¹ ufundowan¹ przez Radê Rodziców.
3. Rodzice ucznia s¹ informowani o nagrodzie w ci¹gu 7 dni od
dnia jej przyznania w formie pisemnej.
§ 52
1. Za nieprzestrzeganie obowi¹zków uczeñ mo¿e byæ ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika,
2) nagan¹ wychowawcy z wpisaniem do dziennika,
3) pisemnym powiadomieniu rodziców o naruszeniu Statutu Zespo³u przez ucznia,
4) nagana Dyrektora w obecnoci uczniów danej klasy z wpisem do dziennika,
5) nagan¹ Dyrektora w obecnoci wszystkich uczniów Zespo³u z wpisem do dziennika,
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6) przeniesieniem do równoleg³ej klasy,
7) przeniesieniem do innej szko³y.
2. Przeniesienie ucznia do innej szko³y mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) ra¿¹cego naruszenia dyscypliny szkolnej nara¿aj¹cego
zdrowie lub ¿ycie tego ucznia, innych uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szko³y,
2) zachowañ agresywnych w stosunku do innych osób, gdy
zachowania te maj¹ znamiona braku przestrzegania elementarnych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) przebywania na terenie szko³y w stanie wskazuj¹cym na
spo¿ycie alkoholu lub innych rodków odurzaj¹cych, okrelonych w stosownych przepisach lub rozprowadzania tych
rodków wród innych uczniów,
4) rozmylnego zniszczenia mienia szko³y.
3. Rodzice s¹ informowani o karze w ci¹gu 7 dni, przy czym za
dotrzymanie tego terminu uwa¿a siê te¿ datê stempla pocztowego na wys³anym im zawiadomieniu.
4. Rodzicom ucznia lub uczniowi przys³uguje prawo odwo³ania
do Dyrektora siê od kary, w formie pisemnej, w terminie
7 dni od powiadomienia o wymierzonej karze.
5. Wykonanie kary mo¿e ulec zawieszeniu na okres 1 miesi¹ca
lub d³u¿ej, je¿eli uczeñ uzyska porêczenie Samorz¹du
Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Porêczenie powinno byæ wydane przynajmniej przez jeden z przedmiotowych organów. O zawieszeniu kary informuje rodziców Dyrektor 7 dni od podjêcia tej decyzji.
6. Rodzice lub opiekunowie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone w Zespole i na jego terenie przez ich dzieci.
Dzia³ VI
Organy Szko³y
Rozdzia³ I
Zagadnienia podstawowe
§ 53
1. Organami Zespo³u s¹:
a) Dyrektor Zespo³u,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Uczniowska Zespo³u.
2. W Zespole mog¹ dzia³aæ nastêpuj¹ce organy spo³eczne
Zespo³u:
a) Rada Zespo³u,
b) Rada Rodziców.
3. Zadania i kompetencje organu prowadz¹cego Zespó³ oraz
organu sprawuj¹cego nad nim nadzór pedagogiczny, w tym
w szczególnoci zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad inn¹ ni¿ pedagogiczna dzia³alnoci¹
Zespo³u w sprawach administracyjnych i finansowych, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
4. Organy, o których mowa w punkcie 3, mog¹ ingerowaæ
w dzia³alnoæ Zespo³u wy³¹cznie w zakresie i na zasadach
okrelonych w ustawie o systemie owiaty i w przepisach
wykonawczych.
Rozdzia³ II
Dyrektor Zespo³u Szkó³
§ 54
1. Zespo³em kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z zapisami ustawy o systemie owiaty oraz rozporz¹dzeniami wykonawczymi do niej.
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2. W komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespo³u
uczestnicz¹ z ramienia Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u:
a) przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
b) przedstawiciele rodziców uczniów ucz¹cych siê w Zespole,
c) przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych
w Zespole, z tym ¿e przedstawiciele ci nie mog¹ byæ pracownikami Zespo³u.
3. Organ prowadz¹cy Zespó³ nie mo¿e odmówiæ powo³ania
w sk³ad komisji konkursowej wybranych przedstawicieli organów Zespo³u, chyba, ¿e stwierdzi, i¿ zostali oni wybrani
z naruszeniem ustawy lub regulaminów wewnêtrznych.
4.Tryb wyboru dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do
komisji konkursowej okrela Regulamin tej Rady.
5. Tryb wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej okrela Regulamin Rady Rodziców.
6. Przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych wy³aniani s¹ sporód cz³onków tych organizacji, z zastrze¿eniem podpunktu
c punktu 2.
7. W przypadku przeprowadzania konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespo³u przez rozpoczêciem dzia³alnoci tej placówki, sk³ad komisji konkursowej okrela siê na podstawie
art. 36a ust. 5b ustawy o systemie owiaty.
§ 55
1. Dyrektor Zespo³u w szczególnoci:
1) kieruje dzia³alnoci¹ Zespo³u i reprezentuje go na zewn¹trz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne dzia³ania prozdrowotne,
4) realizuje uchwa³y Rady Pedagogicznej i Rady Szko³y podjête w ramach ich kompetencji,
5) wspó³pracuje ze wszystkimi organami Zespo³u,
6) pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Pedagogicznej,
7) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
8) dysponuje rodkami finansowymi okrelonymi w planie finansowym Zespo³u i ponosi odpowiedzialnoæ
za ich prawid³owe wykorzystanie, a tak¿e organizuje
administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ugê Zespo³u,
9) na podstawie uchwa³y Rady Pedagogicznej mo¿e wnioskowaæ o przeniesienie ucznia do innej szko³y,
10) przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa
razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj¹ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o dzia³alnoci Zespo³u,
11) wstrzymuje wykonanie uchwa³ Rady Pedagogicznej oraz
spo³ecznych organów Zespo³u, jeli s¹ one sprzeczne
z prawem,
12) odpowiada za przebieg w Zespole przebiegu sprawdzianu i egzaminu zewnêtrznego.
2. Dyrektor Zespo³u ponadto:
1) pe³ni patronat nad przedsiêwziêciami organizowanymi
w ramach wspó³pracy ze rodowiskiem,
2) zatwierdza rodki z rachunku rodków specjalnych, jeli
taki rodek zostanie stworzony,
3) dba o zapewnienie higienicznych warunków pracy
uczniów i pracowników Zespo³u,
4) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.
3. Do zadañ Dyrektora nale¿y równie¿ prowadzenie mediacji
w sprawach spornych miêdzy dzia³aj¹cymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygniêæ w tego
rodzaju sprawach, a w szczególnoci:
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1) rozstrzyganie spraw spornych wród cz³onków Rady Pedagogicznej,
2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotycz¹cych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiêdzy nauczycielem a rodzicem (prawnym opiekunem),
4) wydawanie zaleceñ wszystkim statutowym organom
Zespo³u,
5) wstrzymywanie uchwa³ tych organów niezgodnych z prawem.
§ 56
1. Dyrektor przyznaje nagrody wyró¿niaj¹cym siê pracownikom Zespo³u.
2. Dyrektor przyznaje nagrody miêdzy innymi za:
1) wyró¿niaj¹ce wywi¹zywanie siê z powierzonych zadañ
i obowi¹zków,
2) sta³e doskonalenie metodyczne i merytoryczne,
3) wszelkie innowacje pedagogiczne realizowane w Zespole,
4) osi¹gniêcia uczniów przygotowywanych do konkursów
przedmiotowych i olimpiad,
5) efektywne wzbogacanie warsztatu pracy,
6) efektywn¹ pracê z uczniem wykazuj¹cym trudnoci w uczeniu siê i sprawiaj¹cym szczególne k³opoty wychowawcze,
7) wzorow¹ pracê wychowawcy klasowego,
8) przygotowanie i wzorowe przeprowadzenie imprez i uroczystoci szkolnych lub rodowiskowych,
9) inne dzia³ania na rzecz Zespo³u.
3. Szczegó³owe warunki przyznawania nagród okrela Regulamin przyznawania nagród dyrektora.
4. Dyrektor przyznaje nauczycielom zatrudnionym w Zespole
dodatek motywacyjny.
5. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w punkcie 4
reguluj¹ odrêbne przepisy oraz wewnêtrzny Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
§ 57
1. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole i decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników Zespo³u,
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porz¹dkowych
oraz dyscyplinarnych,
3) wystêpowania z wnioskami po zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej w sprawach odznaczeñ, nagród, wyró¿nieñ.
2. Dyrektor powierza funkcje wicedyrektora szko³y nauczycielowi przez siebie wskazanemu, po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego i Rady Pedagogicznej.
§ 58
1. Dyrektor podejmuje decyzjê o wczeniejszym przyjêciu
dziecka do szko³y lub o odroczeniu obowi¹zku szkolnego.
2. Dyrektor mo¿e w uzasadnionych przypadkach zezwoliæ na
spe³nianie obowi¹zku szkolnego poza szko³¹.
3. Zasady spe³niania obowi¹zku szkolnego poza szko³¹ okrelaj¹ przepisy szczegó³owe.
Rozdzia³ III
Inne stanowiska kierownicze w Zespole
§ 59
1. Do kompetencji i zadañ Wicedyrektora Zespo³u nale¿y
w szczególnoci:
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1) przyjmowanie na siebie obowi¹zków Dyrektora w przypadku jego nieobecnoci, z wy³¹czeniem spraw kadrowych i finansowych,
2) przygotowywanie projektów dokumentów programowo - organizacyjnych Zespo³u, w tym:
a) planu pracy Zespo³u,
b) kalendarza imprez i uroczystoci szklonych,
c) inne wynikaj¹ce z przydzia³u czynnoci,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, przedstawianie sprawozdania z realizacji przydzielonych mu zadañ,
4) koordynowanie bie¿¹cego toku dzia³alnoci pedagogicznej wychowawców klas i biblioteki oraz pedagoga szkolnego i logopedy,
5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami, przyjmowanie rodziców i odpowiadanie na ich postulaty, proby oraz skargi,
6) wspó³praca z pielêgniark¹ odpowiedzialn¹ za medycynê szkoln¹, do rejonu której nale¿y Zespó³ oraz lekarzem pierwszego kontaktu, który w ramach swej dzia³alnoci ustawowej obejmuje sw¹ opiek¹ z zakresu medycyny szkolnej uczniów Zespo³u,
7) wspó³praca z rejonow¹ poradni¹ Psychologiczno - Pedagogiczn¹ w rejonie dzia³ania której znajduje siê Zespó³,
8) prowadzenie czynnoci zwi¹zanych z prowadzeniem
nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie przydzielonym w danym
roku szkolnym,
9) pe³nienie bie¿¹cego nadzoru pedagogicznego nad szko³¹
wed³ug ustalonego harmonogramu,
10) nadzorowanie wype³niania obowi¹zku szkolnego przez
dzieci i m³odzie¿ zamieszka³¹ w obwodzie Zespo³u,
11) organizowanie zastêpstw i prowadzenie w tym zakresie
dokumentacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Inne kompetencje i zadania Wicedyrektora mog¹ wynikaæ
z przydzia³u czynnoci, zarz¹dzeñ Dyrektora oraz przepisów
szczegó³owych.
§ 60
1. Podczas pe³nienia swej bie¿¹cej kontroli nad szko³¹ wicedyrektor ma prawo:
1) przydzielaæ zdania s³u¿bowe i wydawaæ polecenia - w czasie nieobecnoci Dyrektora,
2) formu³owaæ projekty ocen pracy podleg³ych mu bezporednio nauczycieli, a tak¿e w sprawach oceny pracy wychowawczo - opiekuñczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
3) wnioskowaæ do Dyrektora w sprawach nagród, wyró¿nieñ oraz kar porz¹dkowych nauczycieli,
4) u¿ywaæ piecz¹tki osobowej z tytu³em: Wicedyrektor Zespo³u (w ramach przyznanych kompetencji).
2. Wicedyrektor s³u¿bowo odpowiada za:
1) sprawnoæ organizacyjn¹ i poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych,
2) poziom pracy wychowawczej i opiekuñczej Zespo³u,
3) bezpieczeñstwo osób i wyposa¿enia materialnego, stan
sprawnoci technicznej (usuwanie zagro¿eñ bazy lokalowej podczas pe³nienia bie¿¹cego dy¿uru).
Rozdzia³ IV
Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej
§ 61
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, którego
cz³onkami s¹ wszyscy czynnie wykonuj¹cy pracê na stanowisku nauczyciela, bez wzglêdu na wymiar czasu pracy.
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2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) planowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej opiekuñczej,
2) zatwierdzanie planu pracy Zespo³u,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespo³u,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeniesienia uczniów
do innej Szko³y.
3. Rada Pedagogiczna mo¿e podj¹æ decyzjê o warunkowym
promowaniu ucznia, który otrzyma³ roczny stopieñ niedostateczny lub nie by³ klasyfikowany z jednego obowi¹zkowego przedmiotu nauczania, a pozosta³ych otrzyma³ co najmniej oceny mierne.
4. Rada Pedagogiczna ustala warunki i zasady przyznawania
uczniom wyró¿nieñ.
§ 62
1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoci:
1) arkusz organizacji Zespo³u oraz wszelkie aneksy do tego¿
arkusza,
2) tygodniowy rozk³ad zajêæ edukacyjnych,
3) propozycje Dyrektora Zespo³u w sprawach przydzia³u
nauczycielom sta³ych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p³atnych zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych oraz innych dodatkowych zajêæ,
4) wnioski w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeñ,
nagród i innych wyró¿nieñ.
2. Inne kompetencje Rady pedagogicznej to:
1) przeprowadzanie okresowej oraz rocznej analizy stanu
nauczania, wychowania i opieki,
2) organizowanie wewnêtrznego samokszta³cenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
3) wspó³praca z rodzicami i opiekunami uczniów,
4) przygotowywanie projektów zmian w Statucie Zespo³u
i ich uchwalanie.
§ 63
1. Rada pedagogiczna mo¿e wystêpowaæ do organu prowadz¹cego Zespó³ o odwo³anie z funkcji Dyrektora Zespo³u,
a tak¿e mo¿e wystêpowaæ do Dyrektora o odwo³anie Wicedyrektora Zespo³u.
2. W przypadku wniosku o odwo³anie z funkcji Wicedyrektora, Dyrektor jest zobowi¹zany przeprowadziæ postêpowanie wyjaniaj¹ce w ci¹gu 14 dni od otrzymania uchwa³y Rady Pedagogicznej.
§ 64
1. Uchwa³y Rady Pedagogicznej s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej cz³onków.
2. Nauczyciele s¹ zobowi¹zania do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mog¹
naruszaæ dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a tak¿e nauczycieli i innych pracowników Zespo³u.
§ 65
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s¹ organizowane
przed rozpoczêciem roku szkolnego, w ka¿dym semestrze
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w zwi¹zku z zatwierdzaniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych oraz
w miarê potrzeb. Zebrania mog¹ byæ organizowane na wniosek organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodnicz¹cego Rady, Rady Zespo³u, organu prowadz¹cego Zespó³, oraz co najmniej 1/3 cz³onków Rady.
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§ 66

kadencji, na miesi¹c przed zakoñczeniem zajêæ szkolnych
przewidzianych w rozporz¹dzeniu MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Inny termin wyboru Opiekuna ustala siê z Dyrektorem
Zespo³u.
7. Kwestie szczegó³owe funkcjonowania Samorz¹du, jego zadania oraz kompetencje okrela Regulamin Szkolnej Rady
Uczniowskiej.

1. Kwestie szczegó³owe funkcjonowania Rady Pedagogicznej
okrela Regulamin Rady Pedagogicznej.

Rozdzia³ VII
Rada Zespo³u

Rozdzia³ V
Rada Rodziców

§ 70

§ 67
1. W Zespole mo¿e dzia³aæ Rada Rodziców zwana dalej Rad¹.
2. W sk³ad Rady wchodzi po trzech przedstawicieli rodziców
z ka¿dego oddzia³u Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, wybieranych przez ogó³ rodziców z danej klasy.
3. Rada wybiera Prezydium, w sk³ad którego wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) zastêpca przewodnicz¹cego,
3) skarbnik,
4) dwóch cz³onków.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
§ 68
1. Rada:
1) uchwala regulamin swojej pracy, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu,
2) mo¿e wystêpowaæ do wszystkich organów Zespo³u z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespo³u,
3) gromadzi fundusze pochodz¹ce z dobrowolnych sk³adek,
darowizn i innych róde³,
4) umo¿liwia pomoc finansow¹ wszystkim organom Zespo³u,
5) podejmuje starania zmierzaj¹ce do uzyskania dodatkowych rodków, które przeznacza na bie¿¹ce potrzeby, zgodnie z planem finansowym Zespo³u.
2. Pozosta³e kwestie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Rady okrela
Regulamin Rady Rodziców.

1. W Zespole mo¿e dzia³aæ Rada Zespo³u.
2. Rada Zespo³u uczestniczy w rozwi¹zywaniu spraw wewnêtrznych Zespo³u, a tak¿e:
1) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego rodków specjalnych Zespo³u i opiniuje projekt planu finansowego Zespo³u,
2) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad Zespo³em z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzia³alnoci Zespo³u, jego Dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole. Wnioski te
maj¹ dla organu charakter wi¹¿¹cy,
3) opiniuje plan pracy Zespo³u, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla
Zespo³u,
4) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan Zespo³u
i wystêpuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej organu prowadz¹cego, prowadz¹cego szczególnoci
w sprawach organizacji zajêæ pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.
3. W celu wspierania dzia³alnoci statutowej Zespo³u Rada
Zespo³u mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek
oraz innych róde³. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Zespo³u okrela Regulamin Dzia³alnoci Rady.
4. Sk³ad osobowy Rady Zespo³u oraz zasady wyboru Rady
i sposobu jej powo³ania i dzia³ania okrela art. 51 ustawy
o systemie owiaty.
5. Jeli w Zespole nie zostanie powo³ana Rada Zespo³u, jej
zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

Rozdzia³ VI
Szkolna Rada Uczniowska

Rozdzia³ VIII
Zasady wspó³pracy miêdzy organami Zespo³u oraz tryb
i sposób rozstrzygania sporów miêdzy nimi

§ 69

§ 71

1. Szkolna Rada Uczniowska zwana dalej Samorz¹dem stanowi reprezentacjê wszystkich uczniów Szkó³ wchodz¹cych
w sk³ad Zespo³u.
2. Prezydium Samorz¹du tworz¹:
1) przewodnicz¹cy,
2) zastêpca przewodnicz¹cego,
3) skarbnik,
4) cz³onkowie.
3. Prezydium kieruje prac¹ Samorz¹du i jest wybierane przez
ogó³ uczniów w wyborach: tajnych, bezporednich i powszechnych.
4. Kandydat do Prezydium Samorz¹du musi byæ dobrym
uczniem - ewentualne w¹tpliwoci - rozstrzyga opiekun Samorz¹du w porozumieniu z Dyrektorem przed wyborami.
5. Opiekun Samorz¹du wybierany jest przez ogó³ uczniów w wyborach tajnych, bezporednich i powszechnych z koñcem

1. Dyrektor Zespo³u, Rada Pedagogiczna, Rady Rodziców,
Szkolna Rada Uczniowska realizuj¹c swoje statutowe zadania wspó³pracuj¹ ze sob¹.
2. W ramach tej wspó³pracy tworzony jest przez Dyrektora
obieg informacji, s³u¿¹cy sprawnej realizacji bie¿¹cych zadañ Zespo³u, tak¿e zapobieganiu tworzeniu siê sytuacji konfliktowych miêdzy tymi organami.
3. Formy wspó³dzia³ania organów Zespo³u w ramach ich dzia³alnoci statutowej okrelaj¹:
1) Regulamin Rady Pedagogicznej Zespo³u,
2) Regulamin Rady Rodziców Zespo³u,
3) Regulamin Rady Uczniowskiej Zespo³u,
4) Regulamin Rady Zespo³u w przypadku, gdy ten organ
bêdzie powo³any.
4. Spory zwi¹zane z ocenianiem okresowym i klasyfikacj¹ roczna uczniów Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u rozpatry-
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wane s¹ w oparciu o prawo owiatowe, ich szczegó³owy
tryb rozwi¹zywania oraz procedury odwo³awcze okrela siê
ponadto w Wewn¹trzszkolnym Autonomicznym Systemie
Oceniania uczniów poszczególnych Szkó³ Zespo³u.
5. Sytuacje konfliktowe zwi¹zane z funkcjonowaniem uczniów
w Zespole w szczególnoci dotycz¹ce: bie¿¹cego oceniania,
absencji na zajêciach szkolnych, zachowania, sporów w uk³adzie uczeñ - nauczyciel, rozwi¹zywane s¹ z udzia³em wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego jako koordynatorów
w prowadzonym postêpowaniu przy udziale rodziców.
6. W zale¿noci od skali sytuacji konfliktowej zwi¹zanej z funkcjonowaniem nauczyciela, ucznia, rodziców lub w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ owiatowych przez wymienione ogniwa,
postêpowanie wyjaniaj¹ce przeprowadza Dyrektor lub Wicedyrektor Zespo³u z udzia³em przedstawicieli tych organów, wród których cz³onków zaistnia³ spór.
7. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistnia³ych
sytuacji konfliktowych na zasadzie pe³nego, obiektywnego
spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodê wypowiadania siê, przedstawiania dowodów, wgl¹d
w dokumentacjê sprawy, rozwi¹zuje problem w granicach
prawa, gwarantuje stronom mo¿liwoæ wniesienia odwo³ania, skargi, o ile taka procedura jest przewidziana prawem.
8. Stronom pozostaj¹cym w konflikcie przys³uguje prawo skargi do organu prowadz¹cego, organu nadzoru pedagogicznego, zwi¹zków zawodowych o ile prawo nie stanowi innego rozwi¹zania.
9. Wnioski z zaistnia³ych sytuacji konfliktowych, które mia³y
miejsce w Zespole s¹ przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej Zespo³u, w celu usprawnienia okrelonego obszaru
pracy Zespo³u.
Rozdzia³ IX
Postanowienia ogólne dotycz¹ce organów Zespo³u
§ 72
1. Ka¿dy z wymienionych organów Zespo³u posiada regulamin, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Zespo³u.
2. Wszelkie informacje, wa¿ne dla organizacji pracy Zespo³u
i przekazywania informacji miêdzy jego organami, na bie¿¹co znajduj¹ siê:
1) w Ksi¹¿ce Zarz¹dzeñ, w Zeszycie Komunikatów lub s¹
przekazywane poprzez tzw. Kurendê,
2) na tablicach informacyjnych, jakie posiada ka¿dy z organów.
3. Dodatkowo odbywaj¹ siê zebrania poszczególnych organów zgodnie z ich regulaminami.
4. Dzia³alnoæ organów Zespo³u nie mo¿e naruszaæ kompetencji Dyrektora Zespo³u i Rady Pedagogicznej.
Dzia³ VII
Organizacja Pracy Zespo³u
Rozdzia³ I
Planowanie dzia³alnoci Zespo³u
§ 73
1. Okresem przeznaczonym na realizacjê programu nauczania
jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktyczno - wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli siê na semestry. Pierwszy semestr trwa
od rozpoczêcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed fe-
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riami zimowymi, a drugi od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia przed feriami letnimi.
§ 74
1. Podstawê organizacji pracy Zespo³u w danym roku szkolnym stanowi¹:
1) Plan dzia³añ Zespo³u,
2) Arkusz organizacji Zespo³u sk³adaj¹cy siê z arkuszy Szkó³
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u,
3) Tygodniowy rozk³ad zajêæ,
4) Plan pracy wychowawców klasowych,
5) Regulamin Pracy.
2. Dzia³alnoæ edukacyjna Zespo³u zostaje okrelona przez:
1) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzglêdniaj¹c wymiar wychowawczy obejmuje ca³oæ dzia³añ
Zespo³u z punktu widzenia dydaktycznego,
2) Program wychowawczy Zespo³u, który opisuje w sposób
ca³ociowy wszystkie treci i dzia³ania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) Program profilaktyki spo³ecznej Zespo³u.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powinny tworzyæ
spójn¹ ca³oæ i obejmowaæ okres etapu edukacyjnego.
§ 75
1. Plan dzia³añ Zespo³u okrela w szczególnoci podstawowe
za³o¿enia pracy dydaktyczno -wychowawczej.
2. Projekt planu przygotowuje Wicedyrektor, a zatwierdza Rada
Pedagogiczna.
3. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okrelaj¹ arkusze organizacji Szkó³,
stanowi¹ce arkusz organizacji Zespo³u. Arkusze te opracowuje Dyrektor z uwzglêdnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu
nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum oraz uregulowañ wynikaj¹cych z wytycznych organu prowadz¹cego.
4. Po zaopiniowaniu Arkuszy organizacji szko³y przez Radê Pedagogiczn¹ i zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Zespole, Dyrektor Zespo³u najpóniej do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku
przedk³ada arkusze organowi prowadz¹cemu.
5. Organ prowadz¹cy po zaopiniowaniu arkuszy przez organ
nadzoru pedagogicznego zatwierdza arkusz najpóniej do
30 maja roku, w którym zosta³ z³o¿ony.
6. Dyrektor Zespo³u w trakcie trwania roku szkolnego mo¿e
zg³aszaæ do organu prowadz¹cego zmiany arkusza organizacji, wczeniej zaopiniowane przez Radê Pedagogiczn¹, oraz
organ nadzoru pedagogicznego.
7. Organ prowadz¹cy w ci¹gu 14 dni od momentu zg³oszenia
zmian aneksowych do Arkusza organizacji Zespo³u podejmuje decyzjê co do ich zatwierdzenia.
8. W Arkuszach organizacyjnych Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u zamieszcza siê w szczególnoci liczbê pracowników
Zespo³u w raz z ich wymiarem czasu pracy, ogólna liczbê
godzin zajêæ edukacyjnych z przedmiotów nadobowi¹zkowych oraz zajêæ pozalekcyjnych.
§ 76
1. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych
zajêæ edukacyjnych i wychowawczych okrela Tygodniowy
rozk³ad zajêæ Zespo³u, ustalany przez Wicedyrektora na podstawie zatwierdzanego Arkusza organizacji Zespo³u,
z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
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2. Tygodniowy rozk³ad zajêæ klas I - III Szko³y Podstawowej
okrela ogólny przydzia³ czasu na poszczególne zajêcia, wyznaczone planem nauczania. Szczegó³owy dzienny rozk³ad
ustala nauczyciel.
§ 77
1. Zespó³ mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia
nauczycieli, studentów szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miêdzy Dyrektorem Zespo³u a zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
2. Zespó³ wynajmuje pomieszczenia osobom prawnym i fizycznym z zastrze¿eniem punktu 3.
3. Warunki wynajmu pomieszczeñ okrela Dyrektor Zespo³u
w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym.
Rozdzia³ II
Formy prowadzenia dzia³alnoci edukacyjnej
i wychowawczej
§ 78
1. Podstawow¹ form¹ pracy Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u s¹ zajêcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada pedagogiczna mo¿e podj¹æ uchwa³ê, w której ustali
inny czas trwania zajêæ edukacyjnych od 30 do 60 minut,
zachowuj¹c ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. W czasie trwania zajêæ edukacyjnych organizuje siê przerwy
miêdzysekcyjne trwaj¹ce odpowiednio piêæ, dziesiêæ lub piêtnacie minut.
5. W czasie trwania zajêæ edukacyjnych prowadzonych w klasach I - III Szko³y Podstawowej czas trwania poszczególnych
zajêæ oraz przerw ustala nauczyciel w zale¿noci od potrzeb
uczniów.
§ 79
1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szkó³ wchodz¹cych
w sk³ad Zespo³u jest oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê
wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych, okrelonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla
danej klasy i danego typu szko³y dopuszczonych do u¿ytku
szkolnego.
2. Przeciêtna liczba uczniów w oddziale w:
1) klasach I - VI Szko³y Podstawowej powinna wynosiæ
od 16 do 30,
2) klasach I - III Gimnazjum powinna wynosiæ od 24 do 35,
z tym, ¿e w uzasadnionych przypadkach liczba ta mo¿e
byæ mniejsza, nie mniejsza jednak ni¿ 18 uczniów,
3) klasach integracyjnych liczba uczniów mo¿e wynosiæ
od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepe³nosprawnych.
§ 80
1. Podzia³ na grupy na konkretnych zajêciach edukacyjnych
reguluj¹ odrêbne przepisy.
2. Zajêcia obowi¹zkowe i ponadobowi¹zkowe mog¹ byæ organizowane poza systemem klasowo - lekcyjnym poprzez wy-
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jazdy ródroczne, "zielone szko³y", wycieczki, imprezy i uroczystoci szkolne.
3. Liczbê uczestników zajêæ dydaktyczno - wyrównawczych i zajêæ specjalistycznych okrelaj¹ szczegó³owe przepisy
MENiS.
Rozdzia³ III
Biblioteka szkolna Zespo³u
§ 81
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarn¹ pracowni¹ szkoln¹
s³u¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ
dydaktycznych Zespo³u, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wród
rodziców.
2. Z biblioteki mog¹ korzystaæ uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szko³y i rodzice uczniów.
3. Oddzielne pomieszczenie biblioteki umo¿liwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo¿yczanie ich na
zewn¹trz,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów.
4. Zbiory biblioteki s¹ udostêpniane w godzinach pracy biblioteki.
§ 82
1. Organizacja pracy w bibliotece obejmuje:
1) prowadzenie dokumentacji biblioteki,
2) roczny plan pracy biblioteki,
3) dziennik biblioteki szkolnej,
4) zeszyt odwiedzin w bibliotece,
5) kartoteki wypo¿yczeñ,
6) dowody wp³ywu ksiêgozbioru,
7) dowody ubytku ksiêgozbioru,
8) plan pracy z przysposobienia czytelniczego i zapis realizacji lekcji bibliotecznych,
9) statystyka czytelnicza dzienna, miesiêczna, semestralna, ca³oroczna,
10) rejestr dy¿urów ³¹czników biblioteki,
11) rejestr wypo¿yczonych ksi¹¿ek,
12) sprawozdanie z pracy biblioteki za I i II semestr,
13) gromadzenie pism wychodz¹cych i przychodz¹cych,
14) rejestr prenumeraty i wypo¿yczeñ czasopism oraz gazet.
2. Biblioteka prowadzi ewidencjê zbiorów, inwentaryzacjê i odpisywanie ubytków, kontroli wypo¿yczeñ, kontroli odwiedzin w bibliotece i czytelni, dokonywanie sprawozdañ za I pó³rocze i rok szkolny.
3. Za w³aciwe urz¹dzenie i estetykê wnêtrza odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.
§ 83
1. Biblioteka udostêpnia zbiór biblioteczny ( ksi¹¿ki, czasopisma, broszury i inne woluminy) nieodp³atnie.
2. Czytelnicy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania regulaminu
biblioteki.
3. Biblioteka mo¿e egzekwowaæ utratê zagubionych ksi¹¿ek
zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i w³asnym regulaminem.
4. Biblioteka zobowi¹zana jest do gromadzenia po uzgodnieniu
z nauczycielami przedmiotów, pozycji niezbêdnych do realizacji procesu nauczania ramach posiadanych rodków.
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§ 84
1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:
1) udostêpnianie ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów
czytelnikom w wypo¿yczalni i czytelni,
2) propagowanie zbiorów biblioteki poprzez miêdzy innymi:
ekspozycje nowoci wydawniczych dla rodziców, nauczycieli, uczniów,
3) organizowanie ró¿nych form pracy czytelniczej (konkursów, wystawek, wycieczek) przy wspó³udziale nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i uczniów,
4) udzia³ w ¿yciu kulturalnym szko³y,
5) kierowanie prac¹ ³¹czników bibliotecznych,
6) wspó³praca z innymi bibliotekami,
7) wspó³praca z nauczycielami w celu najefektywniejszego
wykorzystania zbiorów w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
8) udzielanie niezbêdnych informacji czytelnikom,
9) przygotowywanie materia³ów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebraniach Rady Pedagogicznej,
10) organizacja prenumeraty.
2. Ponadto nauczyciel - bibliotekarz sporz¹dza, na pocz¹tku
roku szkolnego dla Dyrektora Zespo³u, zapotrzebowanie na
konkretne pozycje ksi¹¿kowe.
Rozdzia³ IV
wietlica szkolna
§ 85
1. W celu zapewnienia uczniom, po skoñczeniu przez nich zajêæ
szkolnych, opieki, kiedy nie mog¹ jej zapewniæ rodzice, w Zespole dzia³a wietlica szkolna.
2. Rodzice powinni zapisaæ dziecko do wietlicy po to, aby nauczyciel prowadz¹cy zajêcia wietlicowe móg³ skutecznie
zapewniæ opiekê wszystkim dzieciom maj¹cym w niej przebywaæ.
3. Iloæ godzin wietlicy, okrelana jest w arkuszu organizacji Zespo³u, na ka¿dy rok szkolny i ich liczba zale¿y od liczby dzieci ucz¹cych siê w Szko³ach wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u.
§ 86
1. Godziny pracy wietlicy s¹ dostosowane do potrzeb uczniów.
2. Zasady pracy wietlicy reguluje regulamin wietlicy.
Dzia³ VIII
Kontrola i ocena osi¹gniêæ ucznia Szkolny system oceniania
Rozdzia³ I
Zagadnienia podstawowe
§ 87
1. Ocenie podlegaj¹ umiejêtnoci i wiadomoci ucznia oraz
ca³okszta³t jego zachowañ. Ocena ta dokonywana jest
w oparciu o kryteria oceniania wybrane przez nauczycieli.
2. Wszystkie zagadnienia zwi¹zane z ocenianiem, kryteria ocen
z poszczególnych przedmiotów oraz zakres i treæ oceniania
okrela Wewn¹trzszkolny Autonomiczny System Oceniania.
3. Rada Pedagogiczna mo¿e ka¿dego roku dokonywaæ aktualizacji kryteriów, zakresu oraz treci oceniania w oparciu o realizowany Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
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Rozdzia³ II
Podstawowe zasady oceniania i kontrolowania osi¹gniêæ
ucznia klas I - III uczêszczaj¹cego do Szko³y Podstawowej
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
§ 88
1. W klasach I - III Szko³y Podstawowej ocena bie¿¹ca, klasyfikacyjna ródroczna i koñcoworoczna oraz ocena zachowania jest ocen¹ opisow¹, która obejmuje opis osi¹gniêæ edukacyjnych ucznia w zakresie:
1) sprawnoci jêzykowej (s³uchania, mówienia, czytania, pisania),
2) umiejêtnoci matematycznych,
3) umiejêtnoci spo³eczno - przyrodniczych,
4) umiejêtnoci artystycznych,
5) rozwoju fizycznego.
§ 89
1. W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca
na zjawisko niepowodzenia dydaktycznego, ani zjawisko
drugorocznoci. Ka¿de dziecko rozwija siê w miarê swoich
mo¿liwoci i w odpowiednim dla niego tempie.
2. Ocena na tym etapie edukacyjnym ma charakter opisowy
i nie dotyczy tylko postêpów w nauce, ale ogólnego rozwoju
konkretnego dziecka.
3. Ocenie podlega praca i postêpy ucznia, a nie tylko stan jego
wiedzy.
4. Ocena opisowa wskazuje co osi¹gn¹³ uczeñ, co zrobi³ dobrze, ile ju¿ potrafi, a nie czego nie umie.
5. Nauczyciel na pocz¹tku roku szkolnego przedstawia rodzicom zakres wiadomoci, jakie w danej klasie I - III powinien
opanowaæ uczeñ.
6. Przekazanie wiadomoci, o której mowa w punkcie 6 ma
pomóc rodzicom dziecka we w³aciwym odczytaniu oceny
opisowej, któr¹ nauczyciel przedstawia rodzicom na zakoñczenie pierwszego semestru i na zakoñczenie roku.
§ 90
1. Ocena opisowa mo¿e byæ sporz¹dzana na podstawie:
1) bie¿¹cych informacji zawartych i odnotowywanych systematycznie przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym,
2) na podstawie obserwacji bie¿¹cej zapisywanej w "zeszycie obserwacyjnym",
3) oceny zachowania ucznia uwzglêdniaj¹cej sfery rozwoju
ucznia, opieraj¹cej siê na spostrze¿eniach wychowawcy
i kolegów, dokumentowanej w dzienniku lekcyjnym,
4) teczek prac ucznia, zawieraj¹cych jego prace pisemne,
malarskie i inne.
2. Ocena mo¿e byæ sporz¹dzona na podstawie ocen cz¹stkowych w skali 1 - 6.
3. Nauczyciele klas I Szko³y Podstawowej w pierwszych miesi¹cach dokonuj¹ diagnozy dziecka w "karcie wstêpnej obserwacji dziecka".
4. Rodzice maj¹ wgl¹d w dokumentacjê swego dziecka podczas spotkañ z nauczycielem i w ten sposób uzyskuj¹ wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
5. W celu zmotywowania uczniów do nauki mo¿na stosowaæ
stemple obrazkowe i oceny cyfrowe w skali 1 - 6.
6. Ocena opisowa sporz¹dzana bêdzie 2 razy w roku (ródroczna i koñcoworoczna) i mo¿e byæ dokonywana w oparciu
o "Kartê obserwacji ucznia - ródroczna, natomiast klasyfikacyjna - roczna w oparciu o "Arkusz osi¹gniêæ ucznia".
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§ 91
1. Uczeñ klas I - III Szko³y Podstawowej otrzymuje promocjê do
klasy programowo wy¿szej, jeli jego osi¹gniêcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klas I - III Szko³y Podstawowej mo¿na pozostawiæ na
drugi rok w tej samej klasie tylko w wyj¹tkowych przypadkach, uzasadnionych opini¹ wydan¹ przez lekarza lub poradniê psychologiczno - pedagogiczna, albo inn¹ poradniê
specjalistyczn¹ oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
3. Nauczyciele nauczania integracyjnego tworz¹ zespó³ i wspólnie ustalaj¹ zasady formu³owania ocen opisowych (klasyfikacyjnych, z zachowania) oraz informuj¹ o nich uczniów i rodziców na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego.
Rozdzia³ III
Podstawowe zasady oceniania i kontrolowania osi¹gniêæ
ucznia klas IV - VI Szko³y Podstawowej i klas I - III Gimnazjum wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
§ 92
1. Poziom opanowania przez ucznia klas IV - VI Szko³y Podstawowej i klas I - III Gimnazjum wiedzy i umiejêtnoci okrelonych programem nauczania przedmiotu ocenia siê w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami" wed³ug nastêpuj¹cej skali:
Stopieñ
Celuj¹cy
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczaj¹cy
Niedostateczny

Skrót literowy
Cel.
Bdb.
Db.
Dst.
Dps.
Ndst.

Oznaczenie
cyfrowe
6
5
4
3
2
1

2. Oceny wyra¿one w stopniach dziel¹ siê na:
1) bie¿¹ce, okrelaj¹ce poziom wiadomoci i umiejêtnoci
ucznia ze zrealizowanej czêci programu nauczania,
2) okresowe i roczne, okrelaj¹ce ogólny poziom wiadomoci i umiejêtnoci ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); przy czym stopnie te
nie powinny byæ ustalone jako rednia stopni cz¹stkowych.
3. W klasach, o których mowa w punkcie 1 stopieñ ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenê z zachowania - wychowawca klasy.
4. Stopieñ ustalony przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia
ustalone zgodnie z Wewn¹trzszkonym Autonomicznym Systemem Oceniania nie mog¹ byæ zmienione decyzj¹ administracyjn¹.
Rozdzia³ IV
Sposoby i terminy diagnozowania wiedzy i umiejêtnoci
zdobytych przez uczniów
§ 93
1. Pisemn¹ formê sprawdzania wiadomoci i umiejêtnoci
uczniów s¹ prace domowe i sprawdziany pisemne: klasówki, kartkówki i dyktanda.
2. Klasówki (sprawdziany) s¹ zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, z okreleniem zakresu mate-

Poz. 1343

ria³u, przy czym nie mo¿e on obejmowaæ ca³orocznych wiadomoci.
3. Kartkówka mo¿e obejmowaæ materia³ w zasadzie z ostatnich trzech lekcji, a zakres poleceñ nale¿y dostosowaæ do
czasu jej trwania. Kartkówki nie musz¹ byæ zapowiadane.
§ 94
1. Przeprowadzenie dyktanda nie wymaga wczeniejszej zapowiedzi.
2. Sprawdziany pisemne i pytania ustne nie mog¹ byæ form¹ kary.
3. W jednej klasie w ci¹gu dnia mo¿e odbyæ siê tylko jedna,
w ci¹gu tygodnia nie wiêcej ni¿ dwie klasówki, przy czym
powinny byæ one przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wpisane do dziennika lekcyjnego.
§ 95
1. W ci¹gu semestru mog¹ siê odbyæ z przedmiotu dwa sprawdziany pisemne dwugodzinne w odstêpie minimum jednego miesi¹ca i trzy kartkówki w odstêpie minimum dwóch
tygodni. W wyj¹tkowo uzasadnionych przypadkach nauczyciel mo¿e zwiêkszyæ iloæ kartkówek.
2. Je¿eli zapowiedziany sprawdzian nie odby³ siê z jakichkolwiek przyczyn przeprowadza siê go w najbli¿szym mo¿liwym terminie z zachowaniem punktu 1.
3. Poprawa wszelkich zadañ pisemnych powinna odbyæ siê
w terminie dwóch tygodni z wyj¹tkiem jêzyka polskiego,
z którego poprawa zadañ pisemnych mo¿e odbyæ siê
do trzech tygodni.
§ 96
1. Uczeñ ma prawo do dwukrotnego w semestrze nieprzygotowania do odpowiedzi bez koniecznoci wyjaniania przyczyn, co jest obowi¹zany zg³osiæ na pocz¹tku lekcji nauczycielowi. Zg³oszenie tzw. "x" zwalnia ucznia z wykonywania
pracy domowej zadanej na ten dzieñ z danego przedmiotu
oraz z ustnej odpowiedzi lub kartkówki.
2. Z przedmiotów, których program realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo uczeñ ma prawo tylko do
jednego "x" w semestrze.
3. Uczniowie nie maja prawa zg³aszaæ nieprzygotowania, jeli
zosta³a zapowiedziana lekcja powtórkowa lub klasówka.
4. Uczeñ, który nie pisa³ zadania klasowego mo¿e je napisaæ
w dodatkowym terminie.
5. Uczeñ, który bra³ udzia³ w zawodach sportowych szkolnych
lub z ramienia klubu, do którego nale¿y lub w innych konkursach oraz imprezach szkolnych organizowanych po po³udniu,
nastêpnego dnia jest zwolniony z odpowiedzi ustnej lub kartkówki z przedmiotów, które odbywa³y siê w dniu zawodów,
konkursu lub imprezy.
6. Pierwszy dzieñ po przerwach wi¹tecznych, feryjnych, zorganizowanych wyjazdach klasowych jest wolny od kartkówek i pytania na stopnie.
7. Po d³u¿szej od tygodnia, usprawiedliwionej nieobecnoci w szkole uczeñ ma prawo zg³osiæ nauczycielowi nieprzygotowanie
nie trac¹c prawa do tzw. "x". Niniejsze prawo przys³uguje
uczniowi równie¿ z powodu udokumentowanych wydarzeñ losowych zg³aszanych ucz¹cym przez jego wychowawcê.
§ 97
1. Nauczyciele przedmiotów i zajêæ obowi¹zkowych oraz wychowawcy klas ustalaj¹ w koñcu ka¿dego semestru na 14 dni przed
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konferencj¹ propozycje ocen okresowych (rocznych) oraz ocen
z zachowania, które podaje siê do wiadomoci uczniów na probê ucznia lub jego rodziców - krótko uzasadnia.
2. Zastrze¿enia co do oceny cz¹stkowej oraz oceny semestralnej uczeñ zg³asza do wychowawcy klasy z prob¹ o wyjanienia z nauczycielem przedmiotu.
3. Szczegó³ow¹ procedurê wystawiania ocen klasyfikacyjnych
okrela Wewn¹rzszkolny Autonomiczny System Oceniania.
Dzia³ IX
Postanowienia koñcowe

Poz. 1343, 1344

3. Zasady postêpowania w sprawie uchylenia Statutu lub
niektórych jego postanowieñ okrela ustawa o systemie
owiaty.
§ 103
1. Dyrektor Zespo³u zapewnia mo¿liwoæ zapoznania siê ze
Statutem wszystkim cz³onkom spo³ecznoci szkolnej.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa

§ 98
1. W Zespole na zasadach okrelonych w art.56 ustawy o systemie owiaty mog¹ dzia³aæ stowarzyszenia i organizacje,
z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady finansowania w Zespole zwi¹zków zawodowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 99
1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹ prowadzon¹ przez Gminê
Micha³owice, dysponentem funduszy III stopnia.
2. W Szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u mog¹ byæ tworzone rodki specjalne.
3. Zasady gospodarki finansowej i materia³owej Zespo³u reguluj¹ odrêbne przepisy.
4. Obs³ugê ksiêgowo - p³acow¹ Zespo³u prowadzi Gminny
Zespó³ Administracyjno - Ekonomiczny Szkó³ na mocy Statutu tego Gminnego Zespo³u oraz porozumienia miêdzy Dyrektorami tych jednostek.
5. Sprawy kadrowe pracowników Zespo³u prowadzone s¹
w Zespole.
§ 100
1. Szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u u¿ywaj¹ pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Tablice i pieczêcie Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u zawieraj¹ nazwê Zespo³u i nazwê danej Szko³y z zastrze¿eniem pkt 3.
3. Pieczêcie urzêdowe Szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u nie
zawieraj¹ nazwy tego Zespo³u.
4. Zespó³ posiada pieczêæ z nazw¹ Zespo³u.
5. Szko³y Zespo³u prowadz¹ i przechowuj¹ dokumentacjê na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 101
1. Zasady wydawania oraz wzory wiadectw i innych druków
szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowañ i wydawania duplikatów oraz zasad odp³atnoci za te czynnoci okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Zespó³ prowadzi dokumentacjê zgodn¹ z obowi¹zuj¹c¹ instrukcj¹ kancelaryjn¹ i ustaleniami Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
§ 102
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa siê w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia - organem kompetentnym jest
Rada Pedagogiczna.
2. Nowelizacja Statutu nastêpuje w formie uchwa³ Rady Pedagogicznej.

1344
Uchwa³a Nr XVI/108/2004
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany granic sta³ych obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 - 3 i art. 31 ustawy 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) - Rada Miasta w Mszanie Dolnej uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Na wniosek Burmistrza Miasta Mszana Dolna, dokonuje
siê zmiany granic obwodów g³osowania nr 2 i nr 3 utworzonych na terenie Miasta Mszana Dolna poprzez wy³¹cznie z obwodu g³osowania nr 2 i w³¹czenie do obwodu g³osowania nr 3 ulic:
1) Grunwaldzkiej,
2) Pi³sudskiego,
3)Topolowej,
4) Zielonej.
2. Granice obwodów g³osowania oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych z uwzglêdnieniem zmian, o których mowa
w ust. 1 okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
oraz na tablicach og³oszeñ na terenie miasta.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: J. Zapa³a
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/108/2004
Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

OBWODY G£OSOWANIA, ICH GRANICE
ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Miasto Mszana Dolna
Ulice:
1. Jarzêbinowa,
2. Konopnickiej,
3. J. Kopernika,
4. Kolbego,
5. Krasiñskiego,
6. Mickiewicza,
7. Modrzejewskiej,
8. Moniuszki,
9. Paderewskiego,
10. Podhalan,
11. Sienkiewicza,
12. S³owackiego,
13. Starowiejska
14. Szopena,
15. Toliñskiego,
16. Zagórzan,
17. ¯eromskiego
18. Krakowska (bloki) Nr 18, 18a,

Szko³a Podstawowa Nr 1
Mszana Dolna
ul. Sienkiewicza 2

2

Miasto Mszana Dolna
Ulice:
1. S³omka,
2. S³oneczna,
3. Spadochroniarzy,
4. Cmentarna,
5. Flizaka,
6. Jana Paw³a 11,
7. Kwiatowa,
8. Lena
9. Malinowa,
10. Matejki,
11. Rakoczego,
12. Rynek,
13. Smrekowa,
14. Szymanowskiego

Szko³a Podstawowa nr 2
Mszana Dolna
ul. Rynek 21

3

Miasto Mszana Dolna ulice:
1. Krakowska (z wyj¹tkiem bloków)
2. Stawowa,
3. Zakopiañska,
4. Zarabie
5. Asnyka,
6. I Armii Wojska Polskiego,
7. Fabryczna,
8. Kociuszki,
9 Marka,
10. Mroza,
11. Ogrodowa,
12. Orkana,
13. Orzeszkowej,
14. Grunwaldzka,
15. Pi³sudskiego,
16. Topolowa,
17. Zielona.

Urz¹d Miasta
Mszana Dolna
ul. Pi³sudskiego 2

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: J. Zapa³a
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Uchwa³a Nr XXVII/312/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w przedmiocie szczegó³owego
trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom owiatowym prowadzonym na terenie Miasta
Nowego S¹cza przez osoby prawne lub fizyczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.) Rada Miasta Nowego S¹cza uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zmienia siê uchwa³ê Nr LX/571/2002 Rady Miasta Nowego S¹cza z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie szczegó³owego
trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom
owiatowym prowadzonym na terenie Miasta Nowego S¹cza
przez osoby prawne lub fizyczne w ten sposób, ¿e w miejsce
za³¹cznika Nr 1 i za³¹cznik Nr 2 do tej uchwa³y wprowadza siê
za³¹czniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 w brzmieniu jak za³¹czniki Nr 1, Nr 2,
Nr 3 do uchwa³y niniejszej.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Nowego S¹cza.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni licz¹c od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od roku 2004.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/312/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 30 marca 2004 r.
Szczegó³owy tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szko³om, przedszkolom, placówkom i innym uprawnionym jednostkom owiaty prowadzonym na terenie Miasta
Nowego S¹cza przez osoby prawne lub fizyczne.
I. Warunki udzielania dotacji:
1. Warunkiem przyznania dotacji niepublicznym szko³om, przedszkolom, placówkom prowadzonym na terenie Miasta Nowego S¹cza jest z³o¿enie wniosku przez organ prowadz¹cy
tê szko³ê, przedszkole, placówkê do dnia 30 wrzenia roku
poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 musi zawieraæ:
 Pe³n¹ nazwê i siedzibê szko³y, przedszkola, placówki.
 Pe³n¹ nazwê i siedzibê organu prowadz¹cego szko³ê,
przedszkole, placówkê.
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 Datê i nr zawiadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Miasto Nowy S¹cz.
 Okrelenie typu szko³y, przedszkola, placówki.
 Planowan¹ liczbê dzieci, uczniów uczêszczaj¹cych do
przedszkola zamieszka³ych na terenie Miasta Nowego
S¹cza.
 Planowan¹ liczbê dzieci, uczniów uczêszczaj¹cych do
przedszkola nie bêd¹cych mieszkañcami Miasta Nowego
S¹cza.
 Planowan¹ liczbê uczniów, dzieci, wychowanków, s³uchaczy, przy czym podawana we wniosku niepublicznego
przedszkola planowana liczba dzieci, nie mo¿e byæ wy¿sza, ni¿ wynikaj¹ca z iloczynu uzyskanego z pomno¿enia
liczby oddzia³ów okrelonych w ramowym statucie przedszkola przez obowi¹zuj¹c¹ normê liczbow¹ dzieci na jeden oddzia³.
 W przedszkolach - owiadczenie o iloci oddzia³ów prowadzonych przez przedszkole zgodnie ze statutem ramowym przedszkola.
 Nazwê i numer rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazywana dotacja.
 Zobowi¹zanie do informowania organu dotuj¹cego
o zmianach:
a) w nazwie i numerze konta bankowego, na który ma
byæ przekazywana dotacja,
b) nazwy i adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadz¹cej szko³ê, przedszkole, placówkê,
c) adresu szko³y, przedszkola, placówki.
II. Obliczenie dotacji:
1. Dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych,
w których realizowany jest obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki (wymienionych w § 2 pkt 1 uchwa³y) podstaw¹
obliczenia rocznej dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko³y w czêci owiatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Nowy S¹cz i Miasto Nowy S¹cz na prawach powiatu.
2. Dla przedszkoli niepublicznych podstaw¹ obliczeniow¹ rocznej dotacji jest kwota przewidziana w bud¿ecie Miasta Nowego S¹cza na jedno dziecko w wysokoci 75 % wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych z tym,
¿e na dziecko niepe³nosprawne w wysokoci nie ni¿szej ni¿
kwota przewidziana na niepe³nosprawne dziecko przedszkola
i oddzia³u przedszkolnego w czêci owiatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Miasto Nowy S¹cz. Je¿eli do przedszkola, w którym mowa w pkt. 2 uczêszcza dziecko niebêd¹ce mieszkañcem Miasta Nowego S¹cza dotuj¹cego to przedszkole, gmina, której mieszkañcem jest to dziecko, pokrywa
koszty dotacji udzielonej zgodnie z pkt. 2.
3. Dla niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych
nie wymienionych w § 2 pkt. 1 uchwa³y podstaw¹ obliczenia
rocznej dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia
w bud¿ecie miasta w szko³ach publicznych tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Miasto Nowy S¹cz w wysokoci 50 %. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu
szko³y publicznej danego typu i rodzaju podstaw¹ do ustalenia dotacji s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿sz¹
gminê lub powiat na prowadzenie szko³y publicznej danego
typu i rodzaju.
4. Dotacja dla wymienionych w pkt 4, 5, 6 uchwa³y jest równa
rednim wydatkom bie¿¹cym ponoszonym na jednego wychowanka przez Miasto Nowy S¹cz w tego samego rodzaju
placówce publicznej, a w przypadku niepublicznych orodków umo¿liwiaj¹cych realizacjê obowi¹zku do rocznego przy-
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gotowania przedszkolnego (rok zerowy) art.14, ust. 3 ustawy obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy upoledzonym umys³owo w stopniu g³êbokim bior¹cym udzia³ w zajêciach rewalidacyjno - wychowawczych, a tak¿e dzieciom
i m³odzie¿y z upoledzeniem umys³owym ze sprzê¿onymi
niepe³nosprawnociami, w wysokoci nie ni¿szej ni¿ kwota
przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju orodków w czêci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta Nowego S¹cza. W przypadku braku takiej placówki publicznej,
podstaw¹ do ustalenia wysokoci dotacji s¹ rednie wydatki bie¿¹ce ponoszone na wychowanka przez najbli¿szy powiat w danym typie i rodzaju placówce.
5. Dotacja nale¿na placówkom, o których mowa w pkt. 1, 3 - 4
przys³uguje na ka¿dego ucznia nie d³u¿ej ni¿ do dnia zakoñczenia nauki w danym cyklu nauczania.
6. Miesiêczn¹ dotacjê na jednego ucznia oblicza siê dziel¹c
koszty rocznej dotacji przez 12 miesiêcy.

Iloæ oddzia³ów **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Rozliczenie dotacji.

Nowy S¹cz, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Szko³y, przedszkola, placówki niepubliczne, którym przyznano dotacjê otrzymuj¹ rodki finansowe w 12 miesiêcznych
ratach.
2. W I kwartale dotacja traktowana jest jako rata zaliczkowa.
3. Korekta dotacji za I kwarta³ nastêpuje do koñca II kwarta³u.
4. Wysokoæ miesiêcznej dotacji dla szkó³, przedszkoli, placówek oblicza siê na podstawie liczby uczniów, dzieci, wychowanków uczêszczaj¹cych do szko³y, przedszkola, placówki
w danym miesi¹cu, podawanych w informacji wg wzoru podanym w za³¹czniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
5. Rozliczenie, o którym mowa w pkt. 4 szko³a, przedszkole,
placówka przedk³ada do 5 go ka¿dego miesi¹ca.
6. Wstrzymuje siê dotacjê na miesi¹c nastêpny, w przypadku,
gdy osoba prawna lub fizyczna nie przeka¿e organowi dotuj¹cemu informacji o liczbie dzieci (uczniów) w terminie okrelonym w pkt. 5.
7. Dotacja dla szko³y, przedszkola, placówki przekazywana jest
w terminie do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.
8. Kwota nadp³aconej dotacji zwracana bêdzie do bud¿etu miasta do dnia 31 grudnia roku, na który udzielono dotacjê.
9. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli liczby wykazanych
uczniów, dzieci, wychowanków, s³uchaczy.

* - dotyczy szkó³ zawodowych, nale¿y wpisaæ symbol ze
sprawozdania GUS (S-07)
** - niepotrzebne skreliæ
*** - dotyczy przedszkoli niepublicznych
**** - dotyczy przedszkoli niepublicznych
Nazwisko i imiê sporz¹dzaj¹cego wniosek
Nr telefonu
(piecz¹tka i podpis)
Nazwisko i imiê
Dyrektora Placówki
(piecz¹tka i podpis )

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/312/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 30 marca 2004 r.
Informacja o liczbie dzieci, uczniów w przedszkolach
Nazwa i adres placówki
Liczba dzieci, uczniów uczêszczaj¹cych do przedszkola
niebêd¹cych mieszkañcami Miasta Nowego S¹cza
............................................................................
W miesi¹cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozliczeniowym
Imienny wykaz
L.p. Imiê i Nazwisko

Adres zamieszkania

Gmina

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/312/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 30 marca 2004 r.
Informacja o liczbie dzieci, uczniów, wychowanków
Nazwa i adres szko³y, zespo³u, placówki

Dotyczy przedszkoli niepublicznych

Nazwa szko³y wchodz¹cej w sk³ad zespo³u szkó³

Nazwisko i imiê sporz¹dzaj¹cego wniosek
(nr telefonu, piecz¹tka i podpis)

Typ szko³y * ..........................................
Liczba dzieci, uczniów, wychowanków, s³uchaczy **
..........................................................................
W tym zamieszka³ych na terenie Miasta Nowego S¹cza ***
..........................................................................
m-cu . . . . . . . . . . . . . . . . rozliczeniowym

................................
(Dyrektor Placówki)
Nowy S¹cz, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
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Uchwa³a Nr XXVII/313/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia30 marca 2004r.
w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela sta¿ysty oraz regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw
i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach owiatowych, dla których organem
prowadz¹cym jest Miasto Nowy S¹cz- Miasto na prawach
powiatu.
Na podstawie :
 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym /Dz.U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó.zm./,
 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. t.j. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z pó. zm.,
 art.30, ust.6 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 118, poz.1112.
 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ
i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresu zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat / Dz. U. nr 39,
poz. 455 z pó. zm. /, po uzyskaniu opinii zwi¹zków zawodowych, u c h w a l a siê co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê o 2 % minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego dla stopnia awansu zawodowego nauczyciela
sta¿ysty wg posiadanych kwalifikacji ustalon¹ w za³¹czniku
do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych, podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresu zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat / Dz. U. nr 34,
poz. 286).
2. Zwiêkszenie, o którym mowa w ust.1, dotyczyæ bêdzie równie¿ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
stopnia awansu zawodowego nauczyciela sta¿ysty, okrelanych kolejnymi rozporz¹dzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
3. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz
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godziny doranych zastêpstw i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Miasto Nowy
S¹cz - Miasto na prawach powiatu, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Prezydentowi Miasta Nowego S¹cza.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Rady Miasta Nowego S¹cza nr XLIV/405/2001 r. z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie: ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw i innych
sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach, placówkach owiatowo-wychowawczych,
placówkach opiekuñczo-wychowawczych dla których organem
prowadz¹cym jest Miasto Nowy S¹cz - Miasto na prawach
powiatu.
§4
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia publikacji z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/313/2004
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 30 marca 2004 r.
Regulamin
okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach, placówkach owiatowo - wychowawczych, placówkach opiekuñczo - wychowawczych, dla których organem prowadz¹cym
jest Miasto Nowy S¹cz- Miasto na prawach powiatu.
§1
Ilekroæ w przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê, zespó³
szkó³, placówkê owiatowo-wychowawcz¹, placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, dla której organem prowadz¹cym
jest Miasto Nowy S¹cz,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y
od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
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6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
§2
1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
4) nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych okrelonych
w art. 54 Karty Nauczyciela.
2. Wysokoæ stawek wynagrodzeñ, o których mowa w ust. 1
pkt. 1 i 4 ustala ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112)
zwana dalej "Kart¹ Nauczyciela "oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze".
3. Do obliczenia redniej wynagrodzeñ nauczycieli, o której
mowa w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela przyjmuje siê
liczbê nauczycieli pracuj¹cych, w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne.
Dodatek za wys³ugê lat
§3
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wysokoci 1 % wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c
od czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e
przekroczyæ 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, w których stosunek pracy zosta³ rozwi¹zany lub wygas³, bez wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej ni¿
jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczenie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w ka¿dej szkole zalicza siê
okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej
kuratorium owiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach sprawuj¹cych nadzór nad
zak³adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich
i orodkami diagnostyczno - konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów
pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w szkole,
w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas zajmowania tego stanowiska.
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6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê okresy pracy w wykonywanej w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych
przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
8. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
10. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek motywacyjny
§4
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych , wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
 uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
 umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
 pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
 systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowi¹zków,
 podnoszenie kwalifikacji, umiejêtnoci zawodowych udzia³ w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych
form doskonalenia zawodowego,
 wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
 dba³oæ o mienie szko³y i polepszenie bazy dydaktycznej,
 prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
 zdobywanie dodatkowych rodków finansowych dla
szko³y,
 prawid³owe realizowanie planu finansowego szko³y,
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 dobra wspó³praca z rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami oraz
rodowiskiem lokalnym,
 posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w tym
praca w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej
w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej w celu
przeprowadzenia egzaminu dojrza³oci, egzaminu maturalnego lub komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole
zasadniczej i szkole redniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego, a tak¿e:
 udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
udzia³ w pracach zespo³ów problemowo- zadaniowych,
 prowadzenie kó³ zainteresowañ, przygotowywanie
uczniów do konkursów, olimpiad i innych,
 pe³nienie funkcji opiekuna samorz¹du uczniowskiego,
wspó³dzia³anie z innymi organami dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
 przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. rodki na dodatki motywacyjne:
 dla nauczycieli danej szko³y stanowi¹ 1 % kwoty minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
ustalone na etat kalkulacyjny w skali roku bud¿etowego,
 dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora, stanowi¹ 18 % minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora i wicedyrektora ustalone na etat kalkulacyjny w skali roku bud¿etowego.
3. Wychowawcom rodzinnych domów dziecka, w których nie
zatrudnia siê pracowników obs³ugi, za wykonywanie zadañ
administracyjno-gospodarczych niezbêdnych do zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków bytowych przys³uguje dodatek motywacyjny w wysokoci - 4 % miesiêcznie - wynagrodzenia zasadniczego okrelonego dla nauczyciela.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
5. Dodatek motywacyjny dla:
a) dyrektora szko³y - nie mo¿e przekroczyæ 30% jego wynagrodzenia zasadniczego,
b) wicedyrektora i osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze - nie mo¿e przekroczyæ 20 % ich wynagrodzenia
zasadniczego,
c) nauczyciela - nie mo¿e przekroczyæ 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres na jaki zostaje przyznany, dla dyrektora szko³y ustala Prezydent Miasta
w ramach posiadanych rodków finansowych, a dla nauczycieli i osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze w szkole
ustala dyrektor szko³y.
7. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
8. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po
zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
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Dodatek funkcyjny
§5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y okrela poni¿sza tabela:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesiêcznie
w %

1. Przedszkola :
dyrektor przedszkola ( w tym: specjalnego),
zespo³u przedszkoli

15 - 32

2. Szko³y (zespo³u szkó³) wszystkich typówdyrektor szko³y (zespo³u szkó³) licz¹cej :
 do 9 oddzia³ów
 0-24 oddzia³ów
 25 i wiêcej oddzia³ów

15 - 37
18 - 42
28 - 64

3. Inne placówki :
Dyrektor :
 specjalnego orodka szkolno-wychowawczego
 centrum kszta³cenia praktycznego
 m³odzie¿owego domu kultury
 zespo³u placówek owiatowo-wychowawczych
 poradni psychologiczno-pedagogicznych
 szkolnego schroniska m³odzie¿owego
 zespo³u placówek opiekuñczo-wychowawczych
 placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej
 orodka adopcyjno-opiekuñczego
 wychowawca kieruj¹cy rodzinnym domem dziecka

18 - 44
24 - 51
11 - 31
15 - 37
10 - 21
15 - 37
21 - 69
18 - 44
10 - 21
15 - 49

3. Wysokoæ dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów szkó³
ustala siê w wysokoci nie wiêkszej ni¿ 75 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
Dla osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze w szko³ach wysokoæ dodatku funkcyjnego ustala siê w wysokoci
nie wiêkszej ni¿ 60 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych
przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci - 1 %
miesiêcznie,
2) powierzenia wychowawstwa klasy: od 2 % do 3% miesiêcznie,
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego w wysokoci
- 24 % miesiêcznie, przy równoczesnym obni¿eniu o 1/3
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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6. Za podstawê do wyliczenia kwot dodatków wymienionych
w ust. 2 i 5 przyjmuje siê minimaln¹ stawkê wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela okrelon¹ dla nauczyciela sta¿ysty z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia
MENiS w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
7. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Prezydent Miasta Nowego S¹cza, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych, dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y.
8. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres roku szkolnego.
§6
1. Nauczycielowi, który z uwagi na wykonywane zadania posiada prawo do dwu lub wiêcej dodatków funkcyjnych, o jakich mowa w § 5 ust. 2, 3 i 5 dodatki te ulegaj¹ sumowaniu.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
lub zadanie okrelone w § 5 ust. 5 tego regulaminu na czas
okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem
tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia; w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których
jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
Dodatek za warunki pracy
§7
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego tytu³u
dodatek za warunki pracy.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych okrelonych w § 6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹ wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku
funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku
motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków
pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za wa-
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runki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z pón. zm.).
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli zajêæ okrelonych w § 7 rozporz¹dzenia
MEN cytowanego w ust. 2.
4. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla
zdrowia, stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku
okrelaj¹ odrêbne przepisy wydane na podstawie art. 34
ust. 3 Karty Nauczyciela.
§8
1. Wysokoæ dodatków za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy
zale¿y od rodzaju pracy , co przedstawia poni¿sza tabela:
Lp.

Rodzaj pracy

Wysokoæ
dodatku w %

1. Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zajêæ w szko³ach specjalnych.

15 - 28

2. Prowadzenie przez nauczycieli zajêæ wychowawczych w specjalnych orodkach
szkolno-wychowawczych ( w tym w internatach).

30 - 48

3. Prowadzenie przez nauczycieli zajêæ dydaktycznychi wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach
(klasach specjalnych).

20 - 35

4. Prowadzenie przez nauczyciela zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.

13 - 22 stawki
godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
klasach / z tym
dzieckiem
godzinê
nauczania

5. Prowadzenie przez nauczycieli zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i
m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owow
stopniu g³êbokim.

13 - 22

6. Prowadzenie przez nauczycieli zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych
z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi umys³owo
w stopniu g³êbokim z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz ich
rodzicami lub opiekunamiw poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (oraz innych poradniach specjalistycznych),
w orodku adopcyjno-opiekuñczym.

6 - 10

7. Prowadzenie przez nauczycieli zajêæ dydaktycznych w szko³ach (klasach) przysposabiaj¹cych do pracy

4-6
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2. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
zajêæ wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powodu
stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób
w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia
koniecznoæ sprawowania opieki lub udzielania pomocy, oraz
prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku ¿ycia,
u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których mowa w § 26 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie
orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz. U. Nr 66, poz. 604).
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê równie¿ prowadzenie zajêæ przez nauczycieli szkó³ (klas) specjalnych
w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co najmniej
jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa
w ust. 2, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze - wg odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê.
4. Za podstawê wyliczenia kwoty dodatków wymienionym
w ust. 1 z wyj¹tkiem pkt. 4 tabeli - przyjmuje siê minimaln¹
stawkê wynagrodzenia zasadniczego okrelon¹ dla nauczyciela sta¿ysty z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia MENiS w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
§9
Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych dla
zdrowia przys³uguje dodatek w wysokoci:
1) od 1 do 5 % miesiêcznie przy I stopniu szkodliwoci,
2) od 3 do 7 % miesiêcznie przy II stopniu szkodliwoci,
3) od 4 do 8 % miesiêcznie przy III stopniu szkodliwoci.
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego okrelonego
dla nauczyciela zgodnie z za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia MENiS w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
§ 10
1. Wysokoci dodatków za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy,
dla ni¿ej wymienionych placówek opiekuñczo-wychowawczych ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoci:
 Placówka Socjalizacyjna - od 15 % do 30% wynagrodzenia zasadniczego,
 Placówka Interwencyjna - od 20 % do 40% wynagrodzenia zasadniczego,
 Rodzinny Dom Dziecka do 9 wychowanków - do 40 % wynagrodzenia zasadniczego,
 Rodzinny Dom Dziecka 10 i wiêcej wychowanków - do
50 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatki wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego przez
nauczycieli obowi¹zuj¹cego pensum godzin w warunkach
trudnych lub uci¹¿liwych.
3. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za warunki szkodliwe dla
zdrowia i dodatku za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy,
nauczycielowi przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
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4. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, a w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczony jest, jak za urlop wypoczynkowy.
5. Wynagrodzenie za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u w ostatnim dniu miesi¹ca, jeli ostatni dzieñ
miesi¹ca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wyp³acane jest w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ,
a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie mo¿e byæ wyp³acone w jednym z ostatnich 5 dni miesi¹ca lub w dniu wyp³aty wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 39, ust.3 Karty Nauczyciela.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doranych zastêpstw.
§ 11
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹cznie koniecznoci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach lub
zapewnienia opieki w placówkach owiatowych nauczyciel
mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, w pierwszej kolejnoci zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹, jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1/2 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkami za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ
do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci
w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub zawody sportowe traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
6. U nauczycieli, którzy realizuj¹ tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin na podstawie etatu ³¹czonego (ró¿ne pensa
godzin), iloæ godzin ponadwymiarowych wylicza siê w stosunku do 1 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin,
liczonych dla ka¿dego pensum oddzielnie.
7. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñ-
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czo - wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego
dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenia za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak ni¿ za 4 godziny.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ,
okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolno
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ
jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w planie organizacyjnym.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
z do³u w ostatnim dniu miesi¹ca. Je¿eli ostatni dzieñ miesi¹ca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie
wyp³acane jest w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie mo¿e
byæ wyp³acone w jednym z ostatnich 5 dni miesi¹ca lub
w dniu wyp³aty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39,
ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 12
1. Przez godziny doranych zastêpstw rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych za nauczyciela nieobecnego
w pracy.
2. Dorane zastêpstwa, o których mowa w ust. 1 realizowane
za nieobecnego nauczyciela s¹ p³atne jak za godziny ponadwymiarowe, pod warunkiem, ¿e nauczyciel w czasie tego
zastêpstwa realizuje zajêcia zgodnie z planem i programem
nauczania danej klasy.
3. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca
siê w ostatnim dniu miesi¹ca. Je¿eli ostatni dzieñ miesi¹ca
jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wyp³acane jest w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie mo¿e byæ
wyp³acone w jednym z ostatnich 5 dni miesi¹ca lub w dniu
wyp³aty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39, ust. 3
Karty Nauczyciela.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
§ 13
1. W bud¿ecie organu prowadz¹cego szko³y tworzy siê fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktycznowychowawcze w wysokoci 1 % planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeñ z przeznaczeniem na
wyp³aty nagród: Prezydenta Miasta Nowego S¹cza i Dyrektora, dzielony w ten sposób, ¿e:
1) 80 % funduszu nagród przekazywane jest bezporednio do bud¿etów szkó³ z przeznaczeniem na nagrody
Dyrektora,
2) 20 % funduszu nagród przeznacza siê na nagrody Prezydenta Miasta Nowego S¹cza. Rada Miasta mo¿e dokonaæ
zwiêkszenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta.
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2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ustala
Rada Miasta Nowego S¹cza, po zasiêgniêciu opinii struktur
zwi¹zkowych - zgodnie z art.49 ust. 1a Karty Nauczyciela.
Dodatek mieszkaniowy.
§ 14
1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2
etatu na terenie wsi i miast do 5 tysiêcy mieszkañców posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
zwany dalej dodatkiem.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje dodatek mieszkaniowy w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
a) 6 % miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników ustalanego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzenie" - dla jednej osoby,
b) 8 % najni¿szego wynagrodzenia dla dwóch osób,
c) 10 % najni¿szego wynagrodzenia dla trzech osób,
d) 12 % najni¿szego wynagrodzenia dla 4 i wiêcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cy: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2, ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im
wyp³aca³ dodatek.
5. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach: nie wiadczenia pracy (obowi¹zywania
umowy o pracê), za które przys³uguje wynagrodzenie,
pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego, korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych
przepisach.
6. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela, dyrektora
szko³y lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y- organ prowadz¹cy szko³ê.
9. Prawo do dodatku wygasa:
1) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
usta³y warunki uprawniaj¹ce do pobierania zasi³ku,
2) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym
nast¹pi³o wyganiêcie lub rozwi¹zanie stosunku pracy
z nauczycielem.
10. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku ulega zawieszeniu
na okres:
1) urlopu bezp³atnego nauczyciela d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c,
2) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do dodatku, w placówce opiekuñczo-wychowawczej,
3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do
dodatku.
11. Wznowienie wyp³acenia dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia, nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela, pisemnego wniosku na zasadach okrelonych w ust. 8.
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12. Nauczyciel, któremu wyp³acany jest dodatek, obowi¹zany
jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okolicznociach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub zawieszenia jego wyp³acania.
13. Dodatek przys³uguj¹cy za niepe³ne miesi¹ce kalendarzowe wyp³aca siê w wysokoci 1/30 za ka¿dy dzieñ.
14. Organ prowadz¹cy szko³ê/placówkê mo¿e podwy¿szyæ
dodatek, o którym mowa w ust. 2, w granicach posiadanych rodków, zmianê wysokoci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego okreli uchwa³a Rady Miasta Nowego
S¹cza.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Nowego S¹cza: R. Sobol
1347
Uchwa³a Nr XXII/255/2004
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z pón. zm.),
§ 1 ust. 3, 4 i 20 Za³¹cznika Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól
(Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.), na
wniosek Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 10 w Olkuszu Rada Miejska uchwala:
1. Nadaæ Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu imiê Lucyny Krzemienieckiej
a) Nazwa Przedszkola otrzymuje brzmienie:
Przedszkole Nr 10 imienia Lucyny Krzemienieckiej w Olkuszu,
b) Przedszkole mo¿e u¿ywaæ skróconej nazwy:
Przedszkole Nr 10 im. Lucyny Krzemienieckiej w Olkuszu.
2. Ustalona nazwa Przedszkola w pe³nym brzmieniu lub w formie skróconej bêdzie u¿ywana na pieczêciach i stemplach
stosowanych przez Przedszkole.
3. Zaleca siê Dyrektorowi Przedszkola podjêcie czynnoci zmierzaj¹cych do uwzglêdnienia w Statucie Przedszkola zmian
wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Olkusz.
5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olkuszu: L. Szota
1348
Uchwa³a Nr XVII/137/04
Rady Gminy w Owiêcimiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Powiatowym
Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym w Grojcu.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004
r. - Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w zwi¹z-
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ku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z pón. zm.)
Rada Gminy w Owiêcimiu postanawia:
§1
Utworzyæ obwód g³osowania dla przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r. w Powiatowym Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym
w Grojcu
Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

14

Powiatowy Zak³ad
Opiekuñczo- Leczniczy
w Grojcu

Powiatowy Zak³ad
Opiekuñczo- Leczniczy
w Grojcu

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Fabia
1349
Uchwa³a Nr XXII/288/IV/2004
Rady Miasta Trzebini
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania dla wyborców
przebywaj¹cych w Zak³adzie Karnym na terenie Gminy
Trzebinia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 42 ust. 1, pkt 3. ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25. poz. 219) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46 poz. 499) z pón. zmianami, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwód g³osowania o numerze 23 dla wyborców przebywaj¹cych w Zak³adzie Karnym w Trzebini. Siedzib¹
obwodowej komisji wyborczej Nr 23 bêdzie Zak³ad Karny
w Trzebini, ul. S³owackiego 70.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Trzebini: S. Szczurek

 3729 

 3730 

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. 616-02-16
e-mail: rdub@uwoj.krakow.pl
Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 616-06-36
e-mail: jtome@uwoj.krakow.pl
Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 61-60-636
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 616-06-36

Zam. 837/Tj/05/04

ISSN 1507-1561

Cena brutto 41,60 z³

