
Uchwała Nr VII/43/15 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu 
Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.595 ze zm.), art.5 ust. 5a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art.62 ust. 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

Z dniem 1 września 2015 r. tworzy się Szkołę Mistrzostwa  Sportowego w Prószkowie, ul. Pomologia 

11. 

 

§ 2 
 

1.  Z dniem 1 września 2015 r. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Prószkowie, ul. Pomologia 11, o 

której mowa w § 1 włącza się do Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 

11. 

2.  Akt założycielski Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Prószkowie, ul. Pomologia 11, określa   

załącznik nr 1 do uchwały. 

3.  Zasady organizacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do 

uchwały. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

          Powiatu Opolskiego 

 

            Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VII/43/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.595 ze zm.), art.5 ust. 5a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art.62 ust. 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz § 2 ust.2 

Uchwały Nr …….. Rady Powiatu Opolskiego z dnia……….. w sprawie utworzenia Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w 

Prószkowie, ul. Pomologia 11. 

 

 

ZAKŁADA SIĘ 

 

z dniem 1 września 2015 roku 

 

szkołę publiczną o nazwie 

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 

w Prószkowie ul. Pomologia 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opole,    kwietnia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 2  

do Uchwały Nr VII/43/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

 

STATUT 
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W PRÓSZKOWIE 
 
 

Rozdział I 
Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1 
 

1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Prószkowie jest szkołą publiczną dla młodzieży, kształcącą na 

poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zwana w dalszej części statutu „szkołą”. 

2. Szkoła wchodzi w skład  Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,  ul. Pomologia 11. 

3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach o treści:  

„Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Prószkowie” i  „Liceum Ogólnokształcące  Mistrzostwa 

Sportowego w Prószkowie. 

Siedziba szkoły:  46-060 Prószków 

                            ul. Pomologia 11 

      tel. (77) 4648070, 4648084 

                           fax (77)  4515910. 

4. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego, które 

może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek 

organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a daną 

jednostką. 

5. Działalność bieżąca szkolenia sportowego organizowana jest we współpracy z Opolskim 

Związkiem Piłki Nożnej. 

6. W ramach realizacji zadań szkolenia sportowego szkoła może utrzymywać kontakty zagraniczne z 

różnymi organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie danego państwa. 

9. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Opolski. 

10.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

11.Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 2 
 

1. Szkoła szkoli młodzież uzdolnioną sportowo w dyscyplinie piłka nożna. 

2. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia właściwym 

dla określonego typu szkoły 

 

Rozdział II 
Cele i zadania szkoły 

 

§ 3 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły danego typu oraz w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 



3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do 

warunków szkoły i wieku uczniów; 

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów i realizację indywidualnych programów 

nauczania; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 

 

§ 4 
 

1. Celem szkoły mistrzostwa sportowego jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w 

dyscyplinie piłka nożna. 

2. Do zadań szkoły należy stworzenie optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć 

sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych. W szczególności poprzez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych 

programem nauczania na zajęciach dydaktycznych; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w 

zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych, realizowania indywidualnego programu lub toku 

nauki oraz spełniania obowiązku nauki poza szkołą na warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

4) dla poszczególnych uczniów  mogą być organizowane dodatkowe lekcje przedmiotów poza 

tygodniowym planem lekcyjnym. 

 

§ 5 
 

1. Program szkolenia sportowego realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, 

klubami i szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca 

dotyczy w szczególności pomocy szkoleniowej oraz udostępniania obiektów sportowych. 

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych, wynosi co najmniej 16                

godzin. 

3. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole jest uzależniona od możliwości realizowania 

zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie 

sportowym. 

4. Uczniowie przyjęci do szkoły zobowiązani są kontynuować szkolenie sportowe w piłce nożnej do 

końca trwania nauki w szkole. Przerwanie szkolenia sportowego może być podstawą do skreślenia z 

listy uczniów. Skreślenie to nie ma charakteru kary i nie podlega odwołaniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach uczniowie szkoły ze względu na czasową niezdolność do 

uprawiania sportu mogą nie brać udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia 

dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

6. W zajęciach sportowych mogą brać udział inni uczniowie Zespołu Szkół  niż uczniowie przyjęci do 

szkoły mistrzostwa sportowego, którzy prezentują odpowiedni poziom wyszkolenia i spełniają 

wymagania zdrowotne. 

7. W ramach programu szkolenia sportowego mogą być organizowane dla uczniów letnie lub zimowe 

obozy szkoleniowo – sportowe. 

8. Uczniowie mają obowiązek przynależności do zgłoszonego w Polskim Związku Piłki Nożnej klubu 

sportowego i uczestnictwa w oficjalnych rozgrywkach PZPN oraz reprezentowania Zespołu Szkół we 

wszystkich wskazanych przez dyrektora lub trenera zawodach i imprezach sportowych. 

9. Uczniowie przyjęci do szkoły zobowiązani są do posiadania aktualnej karty zdrowia sportowca 

potwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej. 

10. Uczniom szkoły uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie 

pobierania nauki zakwaterowanie w internacie oraz całodzienne wyżywienie, a uczniom uczącym się 

w miejscu zamieszkania – jeden pełnowartościowy posiłek dziennie.  

11. Zasady odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy. 

12. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła: 

1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-

wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 



2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów danego typu szkoły, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez 

realizowanie programu wychowawczego w oparciu o uniwersalny system  wartości, tradycje narodu 

polskiego, ogólnoludzkie normy moralne. 

13. Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele i trenerzy, którzy ponoszą 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział III 
Organy szkół 

 

§ 6 
 

1. Organami szkoły są: 

     1) dyrektor; 

     2) rada pedagogiczna; 

     3) samorząd uczniowski; 

     4) rada rodziców. 

 

2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach: 

     1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania; 

     2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 

     3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach; 

     4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach kompetencji określonych 

przepisami. 

 

§ 7 
 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który: 

    1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; 

    2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 

    3) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły; 

    4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

    5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

    6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

    7) dba o powierzone mienie; 

    8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników i decyduje w 

sprawach: 

   1) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły; 

   2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 

   3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień. 

3. Dyrektor szkoły,  za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów (jeśli 

szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów) oraz inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 8 
 

1. Radę pedagogiczną szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 



4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są zgodnie z planem pracy szkoły oraz w 

miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej.  

6. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

członków rady. 

7.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej, w 

tym nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, pracowników lub innych 

osób. 

9.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 

      1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

      2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                                

w szkole; 

      3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

      4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. 

11. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należą w szczególności: 

      1) organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

      2) projekt planu finansowego szkoły; 

      3) wnioski dyrektora o nadanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

 

§ 9 
 
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół 

uczniów szkoły. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski we 

wszystkich sprawach szkoły. 

 

§ 10 
 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów. 

2. Rada rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskiem i opiniami dotyczącymi 

wszystkich problemów szkolnych oraz o zmianę nauczyciela sprawującego obowiązek wychowawcy. 

3. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje 

o ich przeznaczeniu. 

4. Rada rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu (szczegółowe zasady 

funkcjonowania rady rodziców zawiera regulamin rady rodziców). 

 

§ 11 
 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji określonych przepisami prawa. 

2. Organy szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach konfliktowych 

w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz szkoły. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy stroną 

sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 
 
 



                                                                Rozdział IV 
Organizacja pracy szkoły 

 

§ 12 
 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte w odpowiednich 

rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

3. Oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach z przedmiotów i w sytuacjach, które określone 

są odrębnymi przepisami. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo 

lekcyjnym. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

6. Szkoła prowadzi naukę zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania. 

 

§ 13 
 

1. Szkoła prowadzi internat szkolny. 

2. Internat jest czynny w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Zakwaterowanie w internacie jest odpłatne, zasady odpłatności, na podstawie zarządzenia, ustala 

dyrektor po zasięgnięciu opinii rady internatu, kierownika internatu i wychowawców. 

4. Wyżywienie w internacie jest odpłatne w kwocie pokrywającej koszt produktów. 

5. Grupa wychowawcza w internacie nie przekracza 35 wychowanków dla młodzieży uczęszczającej 

do szkoły ponadgimnazjalnej. 

6. Tygodniowy wymiar zajęć z grupą wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych. 

7. Grupa wychowawcza dla gimnazjalistów nie  przekracza 30 wychowanków. 

8. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą 

(gimnazjalistami) wynosi 70 godzin zegarowych. 

9. Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy zatrudnieni przez dyrektora szkoły. 

10. W internacie zorganizowana jest opieka nocna prowadzona przez wychowawców w ramach 

godzin wychowawczych. Dyżur nocny trwa od 22
00 – 

6
00

.
 
 

 

§ 14 
 

W celu zapewnienia młodzieży warunków zdrowotnych w szkole znajduje się gabinet medyczny 

obsługiwany przez pielęgniarkę, a w internacie gabinet rehabilitacyjny, który obsługuje etatowy 

fizjoterapeuta. 

 

§ 15 
 

1. Uczniowie szkoły korzystają z biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: rozwijaniu zainteresowań uczniów, kształtowaniu 

umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, wyrabianiu i pogłębianiu 

nawyku czytania i uczenia się. Podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, 

doskonalące warsztat pracy nauczyciela, popularyzację wiedzy wśród uczniów. 

3. Organizację biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej. 

 

§ 16 
 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły 

opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia 

każdego roku. 



2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych w szkole. 

 

Rozdział V 
Pracownicy szkoły 

 

§ 17 
 

1. Nauczycieli w szkole zatrudnia dyrektor. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 

3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych 

zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Stan zatrudnienia w szkole określa arkusz organizacji szkoły. 

5. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: 

    1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć; 

    2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

    3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt; 

    4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; 

    5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do: 

    1) zapoznania uczniów z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach; 

    2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązujący programem 

nauczania; 

    3) bieżącego wypełniania dokumentacji pedagogicznej; 

    4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z 

obowiązującym regulacjami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania; 

    5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał. 

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

szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania. 

8. Dyrektor szkoły każdy oddział powierza szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w szkole, który prowadzi swój oddział w miarę możliwości przez cały okres nauczania w 

danym typie szkoły w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej. 

 

§ 18 
 

1. Trenerzy piłki nożnej tworzą zespół, którego pracą kieruje zatrudniony przez dyrektora menedżer 

sportu. 

2. Każdy trener zobowiązany jest zadbać o właściwą koordynację tygodniowego rozkładu treningów 

uczniów z tygodniowym rozkładem ich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania. 

3. Trenerzy zobowiązani są dokumentować realizację treningów sportowych. 

4. Każdy trener jest odpowiedzialny za jakość i wyniki szkolenia sportowego oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

5. Obowiązkiem trenera jest nawiązanie właściwej współpracy z klubami sportowymi i organizacjami 

sportowymi. 

6. Obowiązkiem trenera jest dostarczenie dyrektorowi dokumentacji dotyczącej organizacji wyjazdu 

uczniów na obozy sportowe, zawody lub inne imprezy sportowe. Trener winien każdorazowo zadbać o 

uzyskanie pisemnej zgody dyrektora na wyjazd uczniów.  

 

§ 19 
 

Zasady zatrudniania pozostałych pracowników administracyjno – obsługowych regulują odrębne 

przepisy, a ich zadania są określone w zakresach czynności. 
 
 



Rozdział VI 
Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 20 
 

1. W Szkole określane są i respektowane prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw 

zawartych w konwencji o prawach dziecka.  

2. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, opieki wychowawczej i warunków pobytu 

w szkole i internacie zapewniających bezpieczeństwo; 

2) zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności;  

3) swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć innych osób, nie narusza 

ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa; 

4)  wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;  

5) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

 6)obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce;  

7)  pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.  

3. Uczeń ma obowiązek: 

 1) przestrzegać wewnętrznego prawa obowiązującego w szkole; 

 2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i  życiu szkoły; 

 3) godnie reprezentować szkołę; 

 4) odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

 5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

 6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

 7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. 

4. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów, 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie, 

3) osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych, 

4) nienaganną frekwencję, 

5) działalność na rzecz szkoły. 

5. Rodzaje nagród: 

    1) pochwała na piśmie, 

    2) dyplom, 

    3) nagroda rzeczowa, 

         4) stypendium za wyniki w nauce i sporcie, 

6. O nagrodę dla ucznia może wystąpić rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rada 

rodziców, zespół uczniowski. 

7. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie przyznaje dyrektor szkoły na wniosek  

komisji stypendialnej. Stypendium może zostać przyznane niezależnie od nagrody  

książkowej i dyplomu.   

8 W przypadkach udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia; 

2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych 

przez szkołę środków zmieniających świadomość; 

3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradzież mienia na 

terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę; 

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej. 

9. Rodzaje kar: 

1) ustnego upomnienia wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego z adnotacją do 

dziennika; 

2) obniżenia oceny zachowania; 



3) zawarcia kontraktu;  

4) naganą dyrektora szkoły z wpisaniem do akt ucznia; 

5) zawieszenia w prawach ucznia; 

6) skreślenia z listy uczniów. 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wydania decyzji                 

o skreśleniu z listy uczniów w przypadku : 

1) łamania postanowień ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu                     

w trzeźwości; 

2) wykroczenia zagrażającego życiu, zdrowiu innych członków społeczności szkolnej; 

3) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz kradzież mienia na 

terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę; 

3) narażania interesu społecznego. 

11. Kary w stosunku do ucznia mogą stosować odpowiednio do swych kompetencji: dyrektor, 

wychowawca klasy, nauczyciele przedmiotowi, trenerzy, wychowawcy w internacie. 

12. W przypadku otrzymania kary, uczeń ma prawo odwołać się do: 

1) dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę; 

2) nadzoru pedagogicznego, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły. 

13. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje uczniowi prawo wniesienia odwołania do 

Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

Rozdział VII 
Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 21 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                  

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, 

trenerów oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

5. Szkoła  przeprowadza badanie efektów kształcenia w formie: 

1) wewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2) zewnętrznego egzaminu.  

6. Po każdym półroczu w każdej ze szkół zespołu dokonywana jest analiza efektów kształcenia. 

7. Wnioski z analizy przedstawia nauczycielom i trenerom dyrektor zespołu podczas plenarnego 

posiedzenia rady pedagogicznej. 

8. Wnioski z analizy odnoszą się bezpośrednio do procesu kształcenia i służą podniesieniu jakości 

pracy nauczyciela i szkoły w tym zakresie. 

9. Wyniki kształcenia i wnioski z analizy efektów kształcenia, odnoszące się do każdego ucznia, 

przekazywane są uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 



10. Szczegółowe zasady badania efektów kształcenia określa szkolny system badania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia. 

11. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

Rozdział VIII 
Rekrutacja do szkół 

 

§ 22 
 

1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną , wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania. 
2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie czynności związanych z rekrutacją i sporządzenie 

protokołu. 
3. Rekrutacja uczniów przeprowadzana jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków                       

i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych, Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas  i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego. 
4. Próba sprawności fizycznej przeprowadzana jest w zakresie umiejętności gry w piłkę nożną. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ocenia  predyspozycje do gry i sposoby zachowania się w grze. 

Rekrutacja obejmuje również kontrolę i ocenę wybranych komponentów sprawności fizycznej ogólnej 

i ukierunkowanej. 
5. Ocenę poziomu umiejętności gry każdego zawodnika dokonuje się na arkuszu obserwacyjnym. 

 

Rozdział IX 
Bezpieczeństwo uczniów 

 

§ 23 
 

Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole zapewniane jest poprzez: 

    1) dyżury nauczycieli na korytarzach i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw 

między lekcjami; 

    2) szkolenie pracowników pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

    3) ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach 

zagrożenia oraz w nagłych wypadkach; 

    4) umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni; 

    5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 

    6) dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa; 

    7) zakup atestowanego sprzętu; 

    8) zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 24 
 

1. Szkoła tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 25 
 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na 

wniosek każdego z działających w szkole organów. 

 


