
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

 

W 

 

MIĘDZYCHODZIE 

 

 

 

STATUT 

 
 

 

 

 

 

 

MIĘDZYCHÓD 

2017 r. 
 



1 
 

Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 
r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59). 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz. 1943 z poźn.zm.) 

5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół   i placówek 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek 
(Dz.U. poz.703). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w 
szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 
2014 r.  poz. 251). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1336). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
Poz. 649). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i 
innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1083). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170). 

14. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach 
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 395). 
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15. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. 
U. z 2014 r. poz. 478) 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 24). 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1270) 

18. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).  

19. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla 
bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168,) 

20. Rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1239)  

21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 498) 

22. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). 

23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z ostatnią zmianą z 20 lipca 2017 r – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 
2016 r. poz. 992 ). 

25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 
885 z ostatnimi  zmianami  w 2017 r – Dz. U. z 2017 r. 1529). 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 
r.  poz. 803). 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895) 

28. Rozporządzenia MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ). 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094) 

30. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
podstawy programowej oraz kształcenia w zawodach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626). 
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31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2015 r. poz. 1183) 

32. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz. 
U. z 2012 r. poz. 188). 

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1149) 

34. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca  2012 r. w sprawie przypadków w jakich do publicznej 
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat oraz przypadków, w 
jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie 
na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 857). 

35. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży( Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1157z późniejszymi zmianami). 

36. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i 
egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

37. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  

38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1113) 

39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652) 

40. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

41. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r.  poz. 1150). 

42. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  
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43. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i 
placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

44. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i 
form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1249) 

46. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 687). 

47. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390) 

48. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. 
poz. 783) 

49. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 
r. poz. 682). 

50. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2017  r.  poz. 1257).  

51. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1189). 

52. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

53. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
1881). 

54. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 902). 

55. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

56. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651) 
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DZIAŁ I.  
INFORMACJE O PLACÓWCE 

Rozdział 1.  
Informacje o szkole 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Na mocy art. 5 ust 5a, art. 58 ust 1 i art. 62 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz uchwał Rady Powiatu 
Międzychodzkiego Nr XXVIII/167/2017 z dnia 30.03.2017r., Nr XXVIII/166/2017 z dnia 
30.03.2017r., Nr XXIX/171/2017 z dnia 20.04.2017r., Nr XXIX/172/2017 z dnia 20.04.2017r. organ 
prowadzący połączył szkoły: 

1) Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie; 

2) Zespół Szkół Nr 3 im. Prof. Felicjana Cieszkowskiego – Dembińskiego w Międzychodzie 

w Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie. 

2. Powyższe połączenie skutkuje dla wszystkich szkół w Zespole Szkół Technicznych w 
Międzychodzie: 

1) wspólnym statutem; 

2) wspólną Radą Pedagogiczną; 

3) wspólną Radą Rodziców; 

4) wspólną Radą Szkół – o ile zostanie powołana; 

5) wspólnym Samorządem Uczniowskim (Słuchaczy). 

§ 2. 1. Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie, zwany dalej Szkołą, jest placówką 
publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów (słuchaczy) w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i 
podstawę programową kształcenia w zawodach, realizuje ustalone przez Ministra Oświaty 
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (słuchaczy) oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów. 

Inne informacje o szkole 

§ 3. 1. Nazwa szkoły brzmi: 

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie. 

2. W skład zespołu szkół wchodzą szkoły: 
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1) Technikum Nr 1 w Międzychodzie- szkoła młodzieżowa w formie stacjonarnej na podbudowie 
gimnazjum o 4 letnim cyklu nauki kształcące w zawodach: 

a) technik ekonomista, 

b) technik handlowiec, 

c) technik informatyk, 

d) technik obsługi turystycznej, 

e) technik hotelarstwa, 

f) technik rolnik, 

g) technik spedytor. 

h) technik żywienia i usług gastronomicznych, 

i) technik architektury krajobrazu, 

j) technik organizacji reklamy; 

2) Szkoła Policealna Nr 1 w Międzychodzie - szkoła młodzieżowa w formie zaocznej na 
podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej o cyklu kształcenia zgodnym z właściwą dokumentacją 
programową kształcenia, kształcąca w zawodach: 

a) technik administracji, 

b) technik informatyk, 

c) florysta; 

3) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzychodzie - szkoła dla dorosłych w formie 
zaocznej na podbudowie gimnazjum,  szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej o 
3 letnim cyklu nauki; 

4) Gimnazjum dla Dorosłych Nr 3 w Międzychodzie( do wygaśnięcia) - szkoła dla dorosłych w 
formie zaocznej na podbudowie szkoły podstawowej o 3 letnim cyklu nauki; 

5) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Międzychodzie - szkoła młodzieżowa w formie stacjonarnej 
na podbudowie gimnazjum o 3 letnim cyklu nauki; 

6) Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. 

3. Siedzibą szkoły są budynki: 

1) Budynek A ul Św. Jana Pawła II 6a 64-400 Międzychód (budynek główny); 

2) Budynek B ul. Dworcowa 24 64-400 Międzychód. 

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie jest Powiat 
Międzychodzki, ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód. 

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6. Zawody i specjalności, w których kształci szkoła, są zgodne z przepisami w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego. 
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DZIAŁ II.  
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

Rozdział 1.  
Cele i zadania Szkoły  

§ 4. 1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz 
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno-
Wychowawczym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów (słuchaczy) oraz potrzeb środowiska 
lokalnego. 

2. Głównymi celami szkoły są:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi (słuchaczowi) warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia (słuchacza); 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o 
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach 
określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz prawa dzieci i 
młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. 

3. Celem kształcenia ogólnego jest: 

1) przyswojenie przez uczniów (słuchaczy) określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 
zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 
określonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów (słuchaczy) umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów (słuchaczy) postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 
funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów (słuchaczy) do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o 
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów (słuchaczy). 

4. Celem ogólnym kształcenia zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów (słuchaczy) do pracy zawodowej; 

2) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; 

3) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych. 

§ 5. Do zadań Szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów (słuchaczy) w Szkole 
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę; 
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2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 
dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów oraz wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 
nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów (słuchaczy) lub poszczególnego ucznia (słuchacza); 

9) wyposażanie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom (słuchaczom) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej; 

13) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 
przygotowania uczniów (słuchaczy); 

14) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 
wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

16) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 
nauczania; 

17) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im 
samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

18) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

19) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

20) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole; 

21) kształtowanie i rozwijanie u uczniów (słuchaczy) postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw 
i pracy zespołowej; 

22) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
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23) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec problemów ochrony środowiska; 

24) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

25) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów (słuchaczy) umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

26) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów (słuchaczy) do właściwego 
odbioru i wykorzystywania mediów; 

27) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 
zasobów sieciowych w Internecie; 

28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

29) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

30) kształtowanie u uczniów (słuchaczy) postaw  przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

§ 6. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych 
oczekiwań. 

§ 7. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów (słuchaczy), stopień zadowolenia 
uczniów (słuchaczy) i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i 
wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

Rozdział 2.  
Sposoby realizacji celów i zadań szkoły 

§ 8. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracji i obsługi we współpracy z uczniami (słuchaczami), rodzicami, poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

Programy nauczania  

§ 9. 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie z 
dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów i zawodów. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego  
zwany dalej "programem nauczania", dopuszcza do użytku w Szkole Dyrektor po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. W Szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego 
określa szczegółowo Procedura dopuszczania programów nauczania w Zespole Szkół Technicznych. 

4. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji 
dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski 
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przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego 
roku. 

5. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 
podstawy programowej. 

6. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia 
ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę 
programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 
przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

Podręczniki 

§ 10. 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne dopuszczone są do użytku szkolnego według 
następujących zasad: 

1) decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 
kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole; 

2) Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 
przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do 31 maja, zespoły nauczycieli utworzone 
odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej; 

3) zespoły, o których mowa w pkt. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 

b) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 
języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, 
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, 

c) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć 
kształcenia w zawodzie, 

d) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć 
w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 
i językowej; 

4) Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich uczących  poszczególnych 
edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub 
materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy na dany cykl kształcenia; 

5) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać 
zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości 
zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego; 
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6) Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany 
materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5; 

7) Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić  szkolny zestaw 
podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w 
oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych; 

8) Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia 
zajęć dydaktycznych  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz 
materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana 
jest na stronie internetowej Szkoły oraz w gablocie przy sekretariacie. 

Wychowanie, profilaktyka, opieka i  bezpieczeństwo 

§ 11. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Profilaktyczno-
Wychowawczym. 

2. Program Profilaktyczno-Wychowawczy opracowuje zespół składający się z  nauczycieli 
wskazanych przez Dyrektora Szkoły i pedagoga szkolnego. 

3. Program Profilaktyczno-Wychowawczy opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców, na cykl edukacyjny, z 
uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program Profilaktyczno-Wychowawczy Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez 
porozumienie rozumie się pozytywną opinię o programie wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, Program ten ustala Dyrektor Szkoły 
w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 
Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej 
z uwzględnieniem treści Programu Profilaktyczno-Wychowawczego i przedstawią je na zebraniach 
rodziców.  

7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy lub w przypadku szkół dla dorosłych opiekunem grupy. Dyrektor Szkoły 
zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy (grupy). 

8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy (opiekuna) w danej klasie na 
własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 

§ 12. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizacje przyjętego w szkole Programu Profilaktyczno-Wychowawczego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy 
z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
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6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

§ 13. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno–psychologiczną 
zgodnie z zapisami w Dziale III Statutu: 

1) nad wszystkimi uczniami, a w szczególności nad uczniami klas pierwszych; 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i 
losowych; 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

§ 14. Szkoła zapewnia uczniom (słuchaczom) pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 
organizowanych przez Szkołę, poprzez: 

1) odpowiednie przygotowanie budynku Szkół, pomieszczeń i boiska szkolnego do realizacji zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) opracowanie planu lekcji gwarantującego równomierne i różnorodne rozłożenie zajęć oraz 
właściwą liczbę i czas trwania przerw międzylekcyjnych; 

3) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

4) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów oddziałów i grup;  

5) realizację przez nauczycieli zadań dotyczących opieki nad uczniami (słuchaczami), w tym 
dyżurów; 

6) przeszkolenie nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i udzielania pierwszej 
pomocy; 

7) opracowanie szczegółowych regulaminów dotyczących korzystania z pomieszczeń, organizacji 
wycieczek oraz procedur postępowania w przypadkach zagrożenia; 

8) kontrolę i monitorowanie wyżej wymienionych zadań.  

Ubezpieczenia 

§ 15. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego 
dziecka, a w przypadku uczniów pełnoletnich sam uczeń, od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor 
Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły. 

4. Ubezpieczenie jest obowiązkowe na okres praktyki zawodowej. 

5. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i 
następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy 
także nauczycieli. 
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DZIAŁ III.  
ORGANIZACJA WSPOMAGANIA UCZNIÓW 

Rozdział 1.  
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

§ 16. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w 
szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.  

2. Szkoła poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom 
świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego 
oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.  

3. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami, ma ona charakter planowanych działań.  

4. W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia wspomagają nauczyciele i jego rodzice.  

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli 
wszystkich przedmiotów.  

6. Dyrektor szkoły na dany rok szkolny wyznacza osobę odpowiedzialną za system doradztwa 
zawodowego w szkole zwanego dalej „Szkolnym doradcą zawodowym”, którego zadaniem będzie 
planowanie i realizacja doradztwa zawodowego, a w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje edukacyjno–zawodowe 
przy planowaniu ścieżki zawodowej;  

2) gromadzenie informacji edukacyjno–zawodowych;  
3) koordynowanie działalności edukacyjno–doradczej;  
4) współpraca z innymi nauczycielami w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego; 
5) organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi doradztwo oraz pracodawcami;  
6) współpracy z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.  

7. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:  

1) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru 
szkoły kolejnego etapu edukacyjnego, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy;  

2) pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 
wyboru zawodu;  

3) wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, 
uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do 
wykonywania wybranego zawodu; 

4) rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 
poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w 
tym bezrobocie i niepełnosprawność;  

5) rozwijanie świadomości zawodowej; 
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6) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i 
autoprezentacji; 

7) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie 
szacunku dla samego siebie;  

8) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu 
pracy; 

9) poznanie rynku pracy.  

8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, są realizowane w oparciu o program 
przygotowany przez Szkolnego doradcę zawodowego i dopuszczony do użytku przez Dyrektora 
Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

9. Program, o którym mowa w ust. 8, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z 
potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.  

10. W zakresie doradztwa zawodowego szkoła współpracuje również z Poradnią 
Psychologiczno–Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi i innymi organizacjami 
wspierającymi pracę Szkoły w tym zakresie. 

Rozdział 2.  
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Cel pomocy i osoby jej udzielające 

§ 17. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 18. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

§ 19. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu 
ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 
Profilaktyczno-Wychowawczego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
kierunku; 
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9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 20. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 
wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

§ 21. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 
szczególności pedagog szkolny. 

§ 22. 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 
działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu wspierającego; 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

2. Szczegółowe zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i doradcy 
zawodowego w zakresie udzielania pomocy uczniom określone są w Dziale V Statutu. 
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§ 23. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 
wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym niezwłocznie 
wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno–pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w 
ust.1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna; 

4) Dyrektor Szkoły; 

5) Kurator Sądowy. 

3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 
wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski 
złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.  

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

§ 24. 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Szkole polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych. 
Są to: 

1) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze  

Adresaci uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w 
spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dla danego etapu 
edukacyjnego  

Zadania pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego 

podstawa 
udzielania 

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 
ucznia, rodzica 

Prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 

okres udzielania pp zgodnie z decyzją Dyrektora 
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2) zajęcia rozwijające uzdolnienia  

Adresaci uczniowie szczególnie uzdolnieni 

Zadania rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

podstawa 
udzielania 

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 
ucznia, rodzica, opinii pp o szczególnych uzdolnieniach 

Prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 
uczestników 

maksimum 8 osób 

okres udzielania 
pp 

zgodnie z decyzją Dyrektora 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego; 

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, oraz 
przez nauczycieli. Godziny dyżurów nauczycieli i pedagoga w poszczególnych okresach pracy 
szkoły umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie szkoły;  

3) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 
pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 
indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem. 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniom z orzeczeniami 

§ 25. 1. W Szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 
społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej zespołem wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele 
specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

3. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET)na okres wskazany w orzeczeniu, nie 
dłuższy niż jeden etap edukacyjny. 

4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem, z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 
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b) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze 
socjoterapeutycznym; 

3) formy i metody pracy z uczniem; 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 
Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami;  

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 
psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi 
na rzecz rodziny i młodzieży, określone przez zespół wspierający; 

6) zajęcia resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 
wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Zespół wspierający, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z 
rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno–pedagogiczną. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–
pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się 
rodzica w formie pisemnej lub pełnoletniego ucznia. Wychowawca klasy przekazuje pisemną 
informację na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem. 

8. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET mają obowiązek znać 
jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili 
notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena 
efektywności działań. 

Pomoc udzielana uczniom zdolnym 

§ 26. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniowi pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne ucznia, kształtowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 
zawodowych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza Szkołą; 

4) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe). 
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3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i 
domowych; 

4) realizowania indywidualnego programu nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 
ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia 
w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki. 

§ 27. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z 
rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.  

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 
składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

3. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny program 
nauki, zgodnie z zasadami opisanym w Statucie. 

4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i 
ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana  pozostałym uczniom. 

§ 28. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom: 

1) posiadającym opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli i specjalistów koniecznym jest zorganizowanie 
zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która 
polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, 
analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują opinie z poradni.  
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Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności, zdolności lub 
zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio 
nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem 
i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  
z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na 
najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno–
pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej lub w trakcie 
indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w 
klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w 
celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania 
wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i 
form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w 
jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 
nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej 
poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia 
lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–
pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie 
zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację do 
rodziców listownie lub na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji 
podpisem. 

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy  psychologiczno–pedagogicznej 
swojemu dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i 
świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom. 

Indywidualizacja pracy 

§ 29. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 
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2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i 
fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i 
środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

§ 30. 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 
specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. 

2.  Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 
rodzica lub pełnoletniego ucznia.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 
i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po 
zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy. 

5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w 
formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a 
także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

Pomoc udzielana rodzicom i nauczycielom 

§ 31. 1. Porad rodzicom udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, zatrudnieni specjaliści 
i nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

2. W Szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z 
zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych. 
Informacja o warsztatach podawana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji. 

Egzaminy 

§ 32. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie 
dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani 
społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w 
szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 
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2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub 
egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 
niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 
dojrzałości i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do rodzaju niepełnosprawności lub 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE  w 
terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.  

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków Przewodniczącego 
Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. 

Rozdział 3.  
Nauczanie indywidualne 

§ 33. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne 
nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących 
warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym 
w Szkole, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza Szkoły. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela 
do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby 
szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 
wskazaniami w orzeczeniu.  

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w 
indywidualnym i bezpośrednim kontakcie uczniem.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 
ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także 
miejsca, w których zajęcia są organizowane.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 
stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są 
realizowane.  
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9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, 
umieszcza w arkuszu ocen ucznia, zaś Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.   

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia w 
dzienniku elektronicznym.  

11. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w Statucie Szkoły, formy  i zakres pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 
uczniem wynosi dla uczniów technikum od 12 do 16 prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Ilość godzin indywidualnego nauczania ustala Organ Prowadzący Szkołę. 

14. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 
wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 13 za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę. 

15. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia Dyrektor Szkoły może ustalić, na 
wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć 
indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 13. 

16. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa 
w ust. 16, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia 

17. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego 
rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu 
oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

18. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 
prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z 
którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

Rozdział 4.  
Pomoc materialna uczniom 

§ 34. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne; 

2) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie; 

3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób 
fizycznych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
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1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

4. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) Ośrodkami Pomocy Społecznej; 

4) Organem Prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży. 

5. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek ucznia, jego 
rodziców lub nauczyciela. 

6. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 

2) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

3) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 

4) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

7. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

8. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, świadczeniami pomocy 
materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

2) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

9. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i 
motywacyjnym. 
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DZIAŁ IV.  
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 35. 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy Szkoły; 

2) arkusz organizacji Szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar 
wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program Profilaktyczno-Wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich 
nauczycieli. 

§ 36. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Czas trwania każdego okresu ustalany i podawany 
jest Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 37. Szkoła prowadzi współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym 
specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 38. 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami 
i innymi organizacjami, których cele określone w Statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte 
innowacją. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 

1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji; 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary 
wspólnych zainteresowań. 

Rozdział 1.  
Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 39. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Samorząd Słuchaczy. 
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2. Organy Szkoły są wspólne dla wszystkich Szkół tworzących Zespół Szkół Technicznych w 
Międzychodzie. 

§ 40. Każdy z organów wymienionych w § 39 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

Dyrektor Szkoły 

§ 41. 1. Zakres kompetencji Dyrektora Szkoły określa ustawa Prawo oświatowe. 

Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami (słuchaczami) oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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, a także organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (słuchaczom) i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
ucznia (słuchacza); 

11) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w 
tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia (słuchacza) z listy uczniów w 
przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (Słuchaczy). 

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń (słuchacz) ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może 
zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i 
pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 
Szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. 
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5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
rodzicami, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy. 

6. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu z organem 
prowadzącym Szkołę ustala zawody, w których kształci Szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej  i 
wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w Szkołach, w 
których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez 
organ prowadzący. 

8. Ponadto Dyrektor Szkoły: 

1) powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną; 

2) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów oraz wyznacza 
przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym; 

3) przedkłada Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Szkoły; 

4) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

5) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, 
który będzie obowiązywał w Szkole od początku następnego roku szkolnego; 

6) organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną; 

7) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne; 

8) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z 
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprężonymi lub z 
autyzmem z nauki języka obcego, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

9) informuje w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym Okręgową Komisję Egzaminacyjną; 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów kwalifikacyjnych; 

11) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania oraz jest odpowiedzialny za uwzględnienie 
w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia; 

12) powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w Szkole  zespoły przedmiotowe i zespoły 
problemowo–zadaniowe; 

13) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

14) udziela zezwoleń na indywidualne nauczanie; 

15) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno–wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów (słuchaczy); 

16) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz 
organizuje egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe; 

17) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

18) stwarza warunki umożliwiające uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i 
religijnej; 

19) opracowuje w określonym terminie arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

20) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno–wychowawczej; 
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21) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni 
wolne od zajęć i informuje o nich nauczycieli, rodziców i uczniów; 

22) odwołuje/zawiesza zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 
zagrożenie zdrowia uczniów (słuchaczy); 

23) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

24) dokonuje  co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynków Szkoły i stanu 
technicznego urządzeń; 

25) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy i 
powierza stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

26) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły; 

27) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły z godnie z 
odrębnymi przepisami; 

28) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

29) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych; 

30) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

31) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

32) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

33) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

34) sprawuje opiekę nad uczniami (słuchaczami) oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w 
Szkole; 

35) współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie ustalonym ustawą i aktami 
wykonawczymi do ustawy. 

Rada Pedagogiczna 

§ 42. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkół wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Technicznych w Międzychodzie. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 
Rady Pedagogicznej. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
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8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 
inicjatywy Dyrektora Szkoły, Organu Prowadzącego Szkołę, albo co najmniej  1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów (słuchaczy); 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu 
ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (słuchaczy); 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli Szkoła takie kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1) przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie 
Szkoły jeżeli została powołana; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub z 
innego stanowiska kierowniczego w Szkole; 

3) w przypadku określonym w pkt. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę 
oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny. Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny uchyla 
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu 
Prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. 

15. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby sporządzającej 
protokół; 
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2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych 
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

17. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

18. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub 
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

Rada Rodziców. 

§ 43. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkół dla młodzieży, wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców z każdego oddziału 
szkolnego. 

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie 
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. 

4. Szczególnym celem całej Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły. 

5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 
zadań Szkoły; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad 
użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na 
działalność Szkoły. 

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach Szkoły. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego 
Szkoły;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
Szkoły; 



35 
 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia 
lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły. 

8. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 
konkursowej na Dyrektora Szkoły. 

9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

10. Wyboru członków Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
szkolnym. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

11. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) 

§ 44. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają ze wszystkimi organami Szkoły w 
sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań Szkoły oraz 
Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły; 

2) zgłaszania do tego programu swoich propozycji; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 
Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców 
i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i 
przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, 
indywidualnego spotkania z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca 
spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 

3. Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 
podlegającego obowiązkowi nauki są obowiązani do: 
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1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi nauki do 
Szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają ponadto obowiązek: 

1) współpracować z nauczycielami, dyrekcją i pedagogiem w przezwyciężaniu trudności w nauce 
dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

2) uczestniczyć w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań; 

3) czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku nauki; 

4) terminowo podawać wychowawcy przyczynę nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych; 

5) informować wychowawcę klasy o przewidywanej, dłuższej nieobecności dziecka z powodu 
choroby lub rehabilitacji w celu zapewnienia pomocy koleżeńskiej; 

6) dostarczyć pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce szkolnej/innych formach i 
(ewentualnie) na samodzielny z nich powrót; 

7) dbać o czysty i estetyczny wygląd swojego dziecka; 

8) pokryć koszty naprawy celowych zniszczeń dokonanych przez ich dziecko; 

9) dbać, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotów niebezpiecznych; 

10) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania 
wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników 
szkoły. 

Samorząd Uczniowski 

§ 45. 1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Technicznych w Międzychodzie. 

2. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest: 

1) uczestniczenie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo 
w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczych; 

2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 
wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych 
i innych obowiązków; 

2) przedstawianie pozostałym organom Szkoły opinii i potrzeb młodzieży, spełnianie wobec tych 
organów rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 

3) współdziałanie z pozostałymi organami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków 
do nauki, udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji 
materialnej; 

4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, 
kulturalnych, turystyczno–krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki; 
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5) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych 
prac na rzecz klasy i Szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społecznie użytecznych w 
środowisku; 

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w Szkole, w środowisku 
rówieśniczym i rodzinnym; 

7) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Samorząd Uczniowski posiada następującą strukturę:  

1) wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, a uczniowie poszczególnych klas Samorządy 
Klasowe; 

2) najwyższą władzą Samorządu Klasowego i Uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.  

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 

8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

9. Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna są obowiązane do: 

1) udzielania pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w 
przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników Szkoły; 

2) zapoznania Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami działalności wychowawczej Szkoły, 
których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz 
informowanie o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach Szkoły; 

3) zapewnienia warunków niezbędnych do działalności samorządów; 

4) wysłuchania i wykorzystywania opinii uczniowskich oraz informowana o zajętym przez władze 
szkolne stanowisku; 

5) czuwania nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi 
Szkoły; 

6) powołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej; opiekunami 
Samorządów Klasowych są wychowawcy klas. 
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10. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli 
jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

11. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczyciela i 
dyrekcji Szkoły; 

2) zapewnienie z upoważnienia Dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do 
samorządnej działalności młodzieży; 

3) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania 
jego funduszami; 

4) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich; 

5) inspirowanie nauczycieli i wychowawców do współpracy z Samorządem i udzielania mu 
pomocy w jego działalności; 

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej na koniec każdego okresu sprawozdania z działalności 
Samorządu. 

Samorząd Słuchaczy 

§ 46. 1. Samorząd Słuchaczy tworzą słuchacze: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych; 

2) Szkoły Policealnej Nr 1; 

3) Gimnazjum dla Dorosłych. 

2. Najważniejszą władzą Samorządu Słuchaczy jest zebranie ogólne. 

3. Organem Samorządu Słuchaczy jest Rada Słuchaczy wybierana na początku każdego roku 
szkolnego w jawnym głosowaniu w składzie: 

a) Przewodniczący, 

b) Zastępcy przewodniczącego w liczbie: po jednym z każdego oddziału szkół dla 
dorosłych. 

4. Rada Słuchaczy składa raz do roku sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu ogólnym. 

5. Zebranie ogólne i Rada Słuchaczy odbywają się w czasie wolnym od zajęć. 

6. Do celów i zadań Samorządu Słuchaczy należy: 

1) współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu słuchaczom należytych warunków do nauki; 

2) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

3) na wniosek Dyrektora Szkoły opiniowanie doboru opiekuna klasy i wnioskowanie o dokonanie 
jego zmiany; 

4) opiniowanie wniosku opiekuna grupy w sprawie skreślenia z listy słuchaczy; 

5) rozstrzyganie sporów między słuchaczami, zapobieganie konfliktom między słuchaczami i 
wykładowcami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu rozwiązanie go we współpracy 
z opiekunem grupy; 
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6) organizowanie pomocy koleżeńskiej słuchaczom napotykającym trudności w przyswajaniu 
wiedzy objętej planem nauczania; 

7) przekazywanie darowizn na dofinansowanie działalności podstawowej Szkoły; 

8) Samorząd Słuchaczy poprzez swoją Radę dba o wywiązywanie się słuchaczy z obowiązków 
nałożonych na nich w Statucie Szkoły: 

a) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, 

b) przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia z słuchaczami, wykładowcami i innymi 
pracownikami Szkoły, 

c) dbanie o mienie Szkoły, ład i porządek; 

9) do obowiązków Rady Słuchaczy należy czuwanie nad przestrzeganiem przez Szkołę praw 
słuchaczy określonych w Statucie Szkoły, a mianowicie: 

a) właściwe zorganizowanie procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

b) życzliwe traktowanie słuchaczy w procesie dydaktycznym, 

c) sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena ustalonych sposobów kontroli postępów w 
nauce, 

d) powiadamianie z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac kontrolnych, 
egzaminów semestralnych i końcowych, 

e) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po zajęciach. 

7. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać, w formie pisemnej, Radzie Pedagogicznej i 
Dyrektorowi szkoły, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw słuchaczy takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

8. Samorząd Słuchaczy, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, może podejmować działania z 
zakresu wolontariatu, w tym może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

9. Samorząd Słuchaczy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł, w 
celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

Zasady współpracy organów Szkoły 

§ 47. 1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji. 
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2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi 
Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie 
Pedagogicznej  w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 
dzieci. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej 
i zasad ujętych w § 49 Statutu. 

§ 48. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły 

§ 49. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
Dyrektora Szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 
ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 
w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany 
jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 
Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a 
w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 
ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

5. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim oraz pomiędzy Radą 
Rodziców a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
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6. Spory między Radą Pedagogiczną a Samorządem Słuchaczy rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

7. Spory między Samorządem Słuchaczy a Dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna, jeżeli 
sama nie jest stroną sporu. 

8. Wszystkie spory zaistniałe pomiędzy członkami społeczności szkolnej powinny być 
rozstrzygane na zasadzie wzajemnego poszanowania stron, porozumienia i negocjacji. 

Rozdział 2.  
Baza szkoły  

Organizacja pracowni szkolnych 

§ 50. 1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada: sale lekcyjne, pracownie 
komputerowe, pracownie zawodowe, salę multimedialną, pracownię językową, bibliotekę, salę 
gimnastyczną, boisko, pomieszczenie dla działalności organizacji uczniowskich, gabinet pielęgniarski, 
pomieszczenia administracyjno–gospodarcze, archiwum i szatnie. 

2. Każde z pomieszczeń szkolnych ma wyznaczonego opiekuna na dany rok szkolny. 

3. Zasady korzystania z pracowni określają regulaminy poszczególnych pomieszczeń. 

Biblioteka 

§ 51. 1. Działająca w Szkole biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i 
poszerzaniem wiedzy; 

2) dostępna dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania 
u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 
w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym; 

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów 
wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 
2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 
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3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia  zbiorów, kierując 
się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą 
rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

4. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin biblioteki 
szkolnej. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 
biblioteki; 

4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 
edukacji czytelniczej i informacyjnej w Szkole; 

5) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów biblioteki przy zmianie bibliotekarza; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

6. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i 
innych ofiarodawców. 

Rozdział 3.  
Organizacja  nauczania  

Formy działalności dydaktyczno–wychowawczej 

§ 52. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej  w Szkole są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.  

2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 
eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego 
na zajęciach z języków obcych, religii, wychowania fizycznego;  

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy tworzonej z poszczególnych oddziałów w 
wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 
kształcenia; 

6) w formie praktyk zawodowych odbywających się w zakładach pracy. 
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3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

Zasady tworzenia oddziałów i grup 

§ 53. 1. W Szkole tworzy się oddziały dla jednego zawodu i/lub oddziały dla dwóch oraz trzech 
zawodów. 

2. W oddziałach dla dwóch i trzech zawodów zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących 
odbywają się bez podziału na grupy, poza językami obcymi, wychowaniem fizycznym,  a przedmioty 
zawodowe w grupach dla poszczególnych zawodów. 

3. Podział na grupy języków obcych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

1) uczniowie klas pierwszych, wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły, składają deklarację wyboru 
poziomu nauczania języka nowożytnego: 

a) w zakresie podstawowym, 

b) w zakresie rozszerzonym; 

2) w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian 
kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia 
grup oddziałowych lub międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka; 

3) językowe grupy oddziałowe i międzyoddziałowe mogą liczyć od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  
szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz 
przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być 
prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób. 

4. Podział na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego odbywa się zgodnie z następującymi 
zasadami: 

1) grupy oddziałowe i międzyoddziałowe na zajęciach wychowania fizycznego nie mogą liczyć 
więcej niż 26 uczniów; 

2) dopuszcza się istnienie grup międzyoddziałowych i koedukacyjnych. 

5. Na zajęciach realizowanych w pracowni komputerowej i dokonuje się podziału na grupy, 
jeżeli oddział liczy więcej uczniów niż jest stanowisk komputerowych w pracowni. 

6. Na zajęciach realizowanych w pracowniach zawodowych i dokonuje się podziału na grupy, 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy oraz warunki ergonomiczne.  

Organizacja zajęć edukacyjnych 

§ 54. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich dla uczniów (i słuchaczy) określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, ustalane są na początku każdego roku szkolnego. 

3. Przerwy lekcyjne trwają 5-10 minut, w tym jedna 20 minut.  

4. W technikum obowiązuje 5–dniowy tydzień nauki.  



44 
 

5. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej oraz  Gimnazjum dla 
Dorosłych prowadzi się zajęcia w trybie zaocznym.  

6. Rok szkolny dla słuchaczy rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 
sierpnia następnego roku. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Dyrektor szkoły w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną na początku roku szkolnego. 

7. Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

8. Rok szkolny w szkołach dla dorosłych i szkole policealnej dzieli się na dwa semestry 
zakończone klasyfikacją i oceną słuchaczy. 

9. Słuchacze szkoły są klasyfikowani po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego semestru. 

10. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej szkoły są obowiązkowe zajęcia 
lekcyjne. 

11. Godzina lekcyjna w szkołach dla dorosłych i szkole policealnej trwa 45 minut. Dopuszcza 
się łączenie godzin lekcyjnych z danego przedmiotu nauczania w bloki dwugodzinne lub większe 
jeżeli wynika to ze specyfiki zajęć. 

12.  Zajęcia odbywają się zgodnie z przepisami określającymi warunki i zasady organizacji oraz 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

13. Treści kształcenia oraz zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów 
zawodowych określają: 

1) obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego i w zawodach; 

2) programy nauczania w zawodach. 

14. Podstawową formą działalności szkoły, oprócz teoretycznych zajęć edukacyjnych, jest 
praktyczna nauka zawodu. 

15. Zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne, przez osoby przygotowujące się do 
egzaminów eksternistycznych, każdorazowo określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

§ 55. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów 
nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ 
prowadzący Szkołę.  

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w 
tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia 
w salach lekcyjnych, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 56. Dyrektor Szkoły opracowuje plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). 
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Zwolnienia z realizacji zajęć 

§ 57. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji całości zajęć wychowania fizycznego lub 
określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach lub wykonywaniu określonych ćwiczeń fizycznych, wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii. 

2. Uczeń może być  zwolniony z udziału w lekcjach wychowania fizycznego po spełnieniu 
warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie 
zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że 
przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

3. Dyrektor Szkoły, zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki, na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii.  

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w 
art.71 b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku 
nauki poza szkołą. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

§ 58. 1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców, a uczniom pełnoletnim na ich własne 
życzenie Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie uczestniczenia w zajęciach religii jest wyrażone w formie deklaracji, składanej 
jednorazowo w momencie rozpoczęcia nauki w Szkole i obowiązującej na cały okres nauki. 

3. Deklaracja może być wycofana przez rodziców lub pełnoletniego ucznia w każdej chwili, nie 
później jednak niż na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną. 

4. Zajęcia religii podlegają ocenie, ale nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

§ 59. 1. Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli 
jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w 
zajęciach. Uczeń pełnoletni zgłasza taki sprzeciw sam. 

3. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 60. 1. Szkoła organizuje również zajęcia dodatkowe w formie: 
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1) kół zainteresowań; 

2) konsultacji przedmiotowych. 

2. Tematyka zajęć dodatkowych odpowiada zainteresowaniom i potrzebom uczniów.  

3. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust.1 nie są obowiązkowe i nie podlegają ocenie. 

Organizacja praktyk zawodowych 

§ 61. 1. Praktyczna nauka zawodu uczniów (słuchaczy) jest organizowana przez Szkołę. 

2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów (słuchaczy) w celu zastosowania  
i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

3. Praktyki zawodowe uczniów (słuchaczy) mogą być organizowane w czasie całego roku 
szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 

4. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich, odpowiedniemu 
skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów (słuchaczy) 
odbywających te praktyki. 

5. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów 
(słuchaczy) na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania 
do danego zawodu. 

6. Dobowy wymiar godzin praktyk zawodowych dla uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może 
przekraczać 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 
przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktyk zawodowych dla uczniów (słuchaczy) powyżej 18 
lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin.  Przedłużenie dobowego wymiaru godzin praktyk zawodowych 
jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z 
rodzaju pracy lub jej organizacji. 

7. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w systemie zmianowym, z tym że  
w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

8. Praktyka zawodowa może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, przy czym liczba 
uczniów (słuchaczy) w grupie powinna umożliwiać realizację programu kształcenia w danym 
zawodzie i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyk zawodowych. 

9. Podziału uczniów (słuchaczy) na grupy dokonuje odpowiednio kierownik szkolenia 
praktycznego lub pracodawca przyjmujący uczniów (słuchaczy) na praktyki zawodowe. 

10. Praktyka zawodowa w zakładach pracy realizowana jest w oparciu o umowę zawartą 
pomiędzy szkołą, a zakładem pracy przyjmującym uczniów (słuchaczy) na praktykę.  

11. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktyk zawodowych. 

12. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej uczeń (słuchacz): 

1) zapoznaje się z zasadami organizacji praktyk na spotkaniu z kierownikiem szkolenia 
praktycznego; 

2) zapoznaje się z programem praktyk oraz regulaminem praktycznej nauki zawodu; 

3) wykupuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli takiego nie posiada. 
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13. W czasie odbywania praktyk zawodowych uczeń (słuchacz): 

1) zapoznaje się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych 
stanowiskach oraz sankcjami za ich nieprzestrzeganie; 

2) odbywa w wyznaczonym terminie szkolenie BHP w zakładzie pracy; 

3) zapoznaje się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy; 

4) zapoznaje się z kryteriami oceniania praktyki; 

5) przestrzega zasad przedstawionych w regulaminach; 

6) wykonuje zadania wynikające z programu praktyk zgodnie z zasadami BHP; 

7) dostosowuje się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia; 

8) systematycznie odnotowuje przebieg praktyk zawodowych w dzienniczku praktyk; 

9) przedkłada dzienniczek praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi praktyk oraz 
przedstawicielom szkoły; 

10) uzyskuje informację o ocenie praktyki zawodowej wraz z uzasadnieniem; 

11) przekazuje informację o nieobecności zakładowi pracy i szkole w pierwszym dniu nieobecności 
oraz wkleja do dzienniczka praktyk zwolnienie lekarskie, które jest jedyną podstawą do 
usprawiedliwienia nieobecności;  

12) informuje szkołę o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków lub 
czasu trwania praktyki.  

14. Po zakończeniu praktyki zawodowej uczeń (słuchacz) przekazuje uzupełniony dzienniczek 
praktyk kierownikowi szkolenia praktycznego. 

15. Pracodawca, u którego odbywają się praktyki, ma obowiązek: 

1) zapoznać uczniów (słuchaczy) z obowiązującym w zakładzie regulaminem; 

2) przeszkolić uczniów (słuchaczy) z zakresu przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych; 

3) zapoznać uczniów (słuchaczy) z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy; 

4) zapoznać uczniów (słuchaczy) z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach; 

5) przeszkolić uczniów (słuchaczy) w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie, z 
których korzystać będą praktykanci; 

6) zaopatrzyć uczniów (słuchaczy) w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, 
odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia; 

7) stosować przepisy BHP; 

8) skierować uczniów (słuchaczy) na odpowiednie stanowiska pracy; 

9) przydzielić uczniom (słuchaczom) zadania wynikające z programu praktyk; 

10) zabezpieczyć bieżącą opiekę zawodową i medyczną; 

11) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, 
przechowywania odzieży i spożywania posiłków; 

12) kontrolować dzienniczek praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia; 

13) zapoznać uczniów (słuchaczy) z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi;  
z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk; 

14) zwolnić ucznia (słuchacza) z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi kierownik szkolenia 
praktycznego; 
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15) utrzymywać stały kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego; 

16) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania 
praktyki itd.; 

17) poinformować ucznia (słuchacza) o propozycji oceny; 

18) ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia (słuchacza) wraz z opinią;  
o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk; 

19) zwrócić uczniowi (słuchaczowi) dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią;  
w ostatnim dniu trwania praktyk; 

20) sporządzić dokumentację powypadkową i powiadomić szkołę w razie zaistnienia wypadku 
podczas odbywania przez uczniów (słuchaczy) praktyk zawodowych. 

16. Szkoła w zakresie organizacji praktyk zawodowych ma obowiązek: 

1) ustalić harmonogram praktyk zawodowych obowiązujący w danym roku szkolnym; 

2) zorganizować i przydzielić uczniom (słuchaczom) miejsca praktyk zawodowych w zakładach 
pracy; 

3) przeprowadzić spotkanie z uczniami (słuchaczami) celem przekazania informacji na temat 
organizacji i przebiegu praktyki zawodowej; 

4) sporządzić umowy o praktyki zawodowe z zakładami pracy; 

5) nadzorować realizację programu praktyk zawodowych dla danego zawodu; 

6) współpracować z podmiotem przyjmującym uczniów (słuchaczy) na praktyki zawodowe; 

7) zapewnić ubezpieczenie uczniów (słuchaczy) od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

17. Pozostałe kwestie organizacji praktyk zawodowych nieuregulowane w niniejszym Statucie 
określa Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu. 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

§ 62. 1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. 

2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna 
po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Rodziców. 

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia 
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub 
dyplomowanych oraz organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w 
zakresie działalności innowacyjnej. 

Rozdział 4.  
Organizacja  wychowania i opieki 

Szkolny  system  wychowania  

§ 63. 1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 
szczegółowy plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i 
Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły.   
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2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. 
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w 
wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

3. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne 
współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  

4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 
celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 
kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności innych, 
wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.  

6. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 
demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 
społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 
wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości; 

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń; 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  
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7. W oparciu o Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców klas 
opracowują klasowe plany wychowawcze na dany etap edukacyjny. Wychowawczy Klasy powinien 
uwzględniać następujące zagadnienia:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie, m.in.: 

a) funkcje w Samorządzie Klasowym, sposób wybierania i obowiązki Samorządu, 

b) wewnątrzklasowy system norm postępowania, 

c) sposoby podejmowania decyzji w klasie, 

d) dokumentowanie życia klasy, 

e) zajęcia i imprezy integracyjne, 

f) uroczystości klasowe, 

g) prace na rzecz środowiska; 

6) tematykę godzin wychowawczych (przygotowywaną na dany rok szkolny) z uwzględnieniem: 

a) wzmacniania umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów, 

b) szukania i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”, 

c) promowania wartości kulturalnych i obyczajowych, 

d) edukacji zdrowotnej, 

e) wychowania patriotycznego, 

f) preorientacji zawodowej, 

g) zainteresowań klasy. 

Współpraca z rodzicami 

§ 64. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły  realizowane 
jest poprzez: 

1) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, e-
dziennik, inne materiały informacyjne; 

2) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce; 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań Szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 
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d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie Szkołą poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, która 
bierze udział w podejmowaniu ważnych dla Szkoły decyzji. 

§ 65. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i 
organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

Rozdział 5.  
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

§ 66. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole prowadzi się : 

1) dziennik lekcyjny; 

2) dziennik zajęć dodatkowych; 

3) arkusze ocen. 

3. Dokumenty wymienione w ustępie 2. są własnością Szkoły.  

Dziennik lekcyjny 

4. Dziennik lekcyjny ma formę elektroniczną. 

5. Dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego jest bezpłatny dla nauczycieli, uczniów i 
rodziców. 

6. Dziennik lekcyjny zawiera: 

1) listę uczniów w danym oddziale; 

2) adres zamieszkania każdego ucznia; 

3) imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów; 

4) adres zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
ucznia; 

5) numery telefonów rodziców; 

6) tematykę zebrań rodziców; 

7) listę obecności rodziców na zebraniu; 

8) opis kontaktów z rodzicami; 

9) śródroczne i roczne oceny z zachowania; 

10) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne; 

11) tygodniowy plan zajęć edukacyjnych; 
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12) tematy poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

13) listę obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych; 

14) oceny bieżące, śródroczne i roczne ze wszystkich przedmiotów poza wychowaniem do życia w 
rodzinie, zajęciami z wychowawcą, pedagogiem i zajęciami bibliotecznymi, zajęciami z 
doradztwa zawodowego; 

7. Za prowadzenie dziennika lekcyjnego odpowiedzialni są: 

1) wychowawca klasy za dane określone w ustępie 6. punkty 1-9; 

2) administrator dziennika za dane określone w ustępie 6. punkty 10-11; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne za dane określone w ustępie 6. punkty 12-14. 

8. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 
zasady: 

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 
korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 
wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem; 

4) każdy użytkownik konta ma obowiązek zmiany hasła minimalnie co 2 tygodnie; 

5) każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco wpisywać oceny i uwagi uczniów, dodawać tematy 
i nieobecności; 

6) każdy wychowawca ma obowiązek regularnie usprawiedliwiać nieobecności uczniów, 
uzupełniać informacje z życia klasy oraz wszelkie dane związane z uczniami oraz ich 
opiekunami. 

Arkusze ocen 

§ 67. 1. Arkusz ocen zakłada się dla każdego ucznia. 

2. Arkusz ocen zawiera: 

1) dane osobowe ucznia; 

2) dane dotyczące Szkoły wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia nauki; 

3) wykaz ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

4) informację o promowaniu lub niepromowaniu ucznia do następnej klasy; 

5) informację o wynikach egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) informację o odebraniu świadectwa ukończenia Szkoły i sporządzonych odpisach; 

7) Informację o miejscu odbywania praktyk zawodowych; 

8) Informację o wynikach egzaminów zawodowych; 

9) Kartę oceniania w modułach. 

3. Arkusze ocen wraz z arkuszem zbiorczym na zakończenie każdego roku szkolnego uzupełnia 
wychowawca klasy. 
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DZIAŁ V.  
PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1.  
Zespoły nauczycielskie 

Zasady działania zespołów 

§ 68. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole; 

2) koordynowania działań w Szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 
i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 
w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może 
corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na 
stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego 
zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego stałego  i doraźnego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi 
Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Plan pracy zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

9. Przewodniczący przedkłada Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z 
prac zespołu. 

10.  Nauczyciel zatrudniony w szkole na pełen etat jest obowiązany należeć do przynajmniej 
jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 
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11.  Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

12.  Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

13.  Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej. 

Rodzaje zespołów 

§ 69. 1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  

1) Zespół Wychowawców; 

2) Zespół Promocji Szkoły; 

3) Zespół Ewaluacji Szkoły; 

4) Zespoły Przedmiotowe, w skład których wchodzą: 

a) Zespoły Zawodowe: 

- Zespół Przedmiotów Żywieniowych; 

- Zespół Przedmiotów Hotelarskich; 

- Zespół Przedmiotów Spedycyjnych i Organizacji Reklamy; 

- Zespół Przedmiotów Rolniczych; 

- Zespół Przedmiotów Ekonomicznych; 

- Zespół Przedmiotów Informatycznych; 

- Zespół Przedmiotów Turystycznych; 

b) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Obcych, 

c) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, 

d) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych. 

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio: 

1) Zespołu Wychowawców - wychowawcy poszczególnych klas, oraz pedagog szkolny; 

2) Zespołu Promocji Szkoły  - nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły; 

3) Zespołu Ewaluacji Szkoły - nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły; 

4) Zespołów Zawodowych – nauczyciele przedmiotów zawodowych w  poszczególnych zawodach 
pod przewodnictwem Kierownika Szkolenia Praktycznego; 

5) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów  Humanistycznych -  nauczyciele języka polskiego, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarz, wychowania do życia w rodzinie, religii/etyki; 

6) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Obcych – nauczyciele języków obcych; 

7) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych – nauczyciele matematyki, 
informatyki, geografii, biologii, fizyki i chemii; 

Zadania zespołów 

§ 70. 1. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy : 
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1) opracowywanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły na cykl edukacyjny na 
podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków 
rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w Szkole; 

2) gromadzenie materiałów metodycznych i merytorycznych, celem udostępniania ich do 
przygotowania zajęć; 

3) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych; 

4) doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców; 

5) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”; 

6) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela 
prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego 
oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie; 

7) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe 
odżywianie, ochronę środowiska; 

8) koordynacja działań profilaktycznych; 

9) wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego; 

10) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek; 

11) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań celem 
umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom; 

12) ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we 
współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

13) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w relacjach 
wychowawca – rodzic;  

14) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach; 

15) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”; 

16) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej;  

17) inne, zgodnie z potrzebami Szkoły lub na wniosek członków zespołu. 

2. Do zadań Zespołu Promocji Szkoły należy: 

1) opracowanie planu promocji w danym roku szkolnym; 

2) inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań związanych z promocją Szkoły; 

3) monitorowanie działań związanych z promocją Szkoły; 

4) poszukiwanie nowych form promocji Szkoły; 

5) sporządzenie sprawozdania z realizacji działań związanych z promocją Szkoły; 

6) zaprezentowanie sprawozdania Radzie Pedagogicznej. 

3. Do zadań Zespołu Ewaluacji Szkoły należy: 

1) przygotowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej; 

2) określenie próby badawczej; 

3) przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi; 
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4) opracowanie raportu z pracy zespołu dla badanego obszaru i przedstawienie go Dyrektorowi 
Szkoły. 

4. Do zadań Zespołów Przedmiotowych należy: 

1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów; 

2) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia; 

3) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym; 

4) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach 
uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

5)  opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów; 

6)  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy; 

7)  dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia; 

8)  opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym; 

9)  opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych; 

10)  wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie  scenariuszy 
zajęć; 

11) wewnętrzne doskonalenie; 

12) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego; 

13) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 

14) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie 
zmian do Statutu Szkoły w tym zakresie; 

15) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych; 

16) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia 
sal lekcyjnych i pracowni; 

17) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań, zajęć fakultatywnych; 

18) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli. 

Rozdział 2.  
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 71. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 
pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 
reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy. 

3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska 
urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 

1) sekretarz szkoły; 

2) pracownik administracyjno-biurowy; 
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3) sprzątaczka; 

4) rzemieślnik. 

4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska 
kierownicze: 

1) wicedyrektor; 

2) kierownik szkolenia praktycznego. 

5. Dyrektor Szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze 
w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i za zgodą Organu Prowadzącego. 

6. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 4 Dyrektor Szkoły opracowuje 
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją 
Szkoły. 

7. Podział zadań pomiędzy  poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej 
niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.  

Zakres obowiązków i uprawnień wicedyrektora 

§ 72. 1. Do obowiązków wicedyrektora należy w zakresie nadzoru pedagogicznego: 

1) nadzór nad pracą zespołów przedmiotowych; 

2) nadzór nad efektywną realizacją programu wychowawczego i profilaktyki; 

3) kierowanie procesem tworzenia warunków do rozwoju samorządności; 

4) nadzorowanie prawidłowości organizowania przez nauczycieli zajęć lekcyjnych poza terenem 
szkoły, wycieczek, biwaków, rajdów i wszelkich imprez pozaszkolnych oraz zasad 
sprawowania opieki; 

5) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń wychowawczych uczniów; 

6) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych uczniów (słuchaczy) oraz organizowanie 
różnych form pomocy; 

7) mierzenie jakości pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych z uwzględnieniem potrzeb 
edukacyjnych uczniów; 

8) pedagogizacja rodziców uczniów; 

9) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; 

10) nadzorowanie organizacji przez nauczycieli uroczystości wynikających z kalendarza szkoły; 

11) nadzór i koordynacja zdobywania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego; 

12) nadzór i koordynacja doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z planem i potrzebami 
szkoły; 

13) nadzór nad efektywną pracą biblioteki szkolnej. 

2. Do obowiązków wicedyrektora w zakresie programowo-organizacyjnym należy: 

1) organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych w pracy; 

2) sporządzanie miesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępczych; 
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3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli; 

4) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

5) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów (słuchaczy) i nauczycieli ustalonego w szkole 
porządku; 

6) monitorowanie efektywności dyżurów nauczycielskich poprzez codzienne obejście budynku 
szkoły w której się znajduje, w czasie wybranych przerw międzylekcyjnych, po zakończeniu 
zajęć edukacyjnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych; 

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły nie wymienionych powyżej, 
a wynikających z organizacji pracy szkoły. 

3. Wicedyrektor w ramach powierzonych zadań: 

1) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym podległych mu nauczycieli; 

2) dokumentuje działania wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego, o których mowa w ust. 
1  pkt. 1-13 oraz opracowuje w ich kontekście raport o jakości pracy szkoły w terminach 
zgodnych z planem nadzoru pedagogicznego; 

3) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 

4) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 

5) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole i właściwe stosunki pracownicze; 

6) na bieżąco informuje Dyrektora Szkoły o problemach i sprawach wynikających z pełnionego 
nadzoru; 

7) na podstawie zebranych w toku czynności nadzorczych informacji przedstawia Dyrektorowi 
Szkoły stosowne wnioski. 

4. Wicedyrektor odpowiada jak każdy nauczyciel, oraz służbowo przed Dyrektorem Szkoły, za: 

1) należyte, rzetelne i terminowe realizowanie spraw  wynikających z przydzielonych mu zadań; 

2) poziom nadzoru pedagogicznego i stan przygotowania zawodowego nauczycieli, dla których 
jest bezpośrednim przełożonym; 

3) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych; 

4) prawidłowy stan dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji formalnej szkoły 
stanowiącej podstawę do rozliczania godzin nauczycieli; 

5) prawidłową opiekę wychowawczą i dydaktyczną podczas wycieczek; 

6) stan i jakość wyposażenia klas, gabinetów i pracowni w sprzęt dydaktyczny; 

7) sprawny przepływ informacji. 

5. Wicedyrektor posiada następujące uprawnienia: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Szkoły wszystkich 
nauczycieli pracujących w szkole; 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 
bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Szkoły, ma 
więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 

3) ma prawo z upoważnienia Dyrektora Szkoły do podejmowania decyzji w bieżących sprawach 
procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego szkoły; 

4) ma prawo przedkładania Dyrektorowi Szkoły projektów oceny pracy nauczycieli; 
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5) posiada możliwość wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar 
porządkowych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

6) posługuje się pieczęcią imienną z upoważnienia Dyrektora Szkoły, podpisuje pisma za 
wyjątkiem: 

a) zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz decyzji i postanowień zastrzeżonych 
przepisami szczególnymi, 

b) pism adresowanych do: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Wojewody, 
Starostów, Burmistrzów, Wójtów, I Prezydentów Miast, organów Najwyższej Izby 
Kontroli, osób kierujących organizacjami partii politycznych, związków zawodowych 
oraz zwierzchników kierujących diecezjalnymi organami kościołów i innych związków 
wyznaniowych, 

c) aktów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami szkoły i innych 
dokumentów związanych ze stosunkiem pracy pracowników, 

d) wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra 
Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Wójta, 

e) odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski, 

f) dysponowania środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, 

g) zatwierdzanie planu wydatków budżetowych oraz wnioskowanie do organu 
prowadzącego o zabezpieczenie środków finansowych na podstawową działalność 
szkoły, 

h) korespondencji zagranicznej. 

6. Wicedyrektor pełni obowiązki Dyrektora w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły oraz 
w czasie, kiedy Dyrektor nie pełni obowiązków służbowych, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się 
na wszystkie kompetencje Dyrektora. 

Zakres obowiązków kierownika szkolenia praktycznego  

§ 73. 1. Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy: 

1) załatwienie spraw związanych z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na terenie 
szkoły i zakładów pracy; 

2) prowadzenie   zajęć   dydaktycznych   w   wymiarze określonym odrębnymi przepisami; 

3) organizowanie  egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie; 

4) przewodniczenie zespołami zawodowymi; 

5) pełnienie   nadzoru   pedagogicznego   nad   przebiegiem    praktycznej  nauki   zawodu; 

6) terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki  zawodu; 

7) utrzymywanie ścisłej współpracy z pracodawcami; 

8) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego; 

9) wykonywanie innych czynności wynikających z opracowanego przez Dyrektora Szkoły 
przydziału czynności. 

2. Szczegółowe informacje dotyczącej praktycznej nauki zawodu zawarte są w § 61. 
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Zadania nauczyciela 

§ 74. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 
potrzeby i zainteresowania uczniów (słuchaczy), jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i 
powierzonych jego opiece uczniów (słuchaczy). 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 
realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami 
(słuchaczami) lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla 
danego stanowiska; 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 

3. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za: jakość nauczania swojego przedmiotu, 
stan pomieszczeń, obiektów sportowych, warsztatu pracy, sprzętu oraz powierzonych mu środków 
dydaktycznych. 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo (cywilnie lub karnie) za: skutki wynikłe z braku nadzoru 
nad bezpieczeństwem uczniów  (słuchaczy) na zajęciach szkolnych, nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
ppoż., regulaminu pracy, zniszczenie majątku lub wyposażenia szkoły, wynikające z braku nadzoru 
lub braku właściwego zabezpieczenia ładu i porządku. 

5. Do obowiązków nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej należy w 
szczególności:  

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 
przedmiotu, opracowanie planu dydaktycznego danego przedmiotu uwzględniającego 
obowiązujące podstawy programowe i dostosowanego do warunków i możliwości uczniów 
danego oddziału oraz przedłożenie go Dyrektorowi w formie pisemnej, wybór optymalnych 
form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom 
(słuchaczom) zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów (słuchaczy) 
do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego 
podręcznika i poinformowanie o nim uczniów (słuchaczy); 

2) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 
wspólnie z uczniami (słuchaczami), udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków 
dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i 
sprzęt szkolny; 

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach 
koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia 
organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze 
szkolnym planem WDN;  

4) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 
nauczania i zapoznanie z nimi uczniów  (słuchaczy) i rodziców uczniów i słuchaczy 
niepełnoletnich, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

5) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów 
(słuchaczy), ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców uczniów i słuchaczy 
niepełnoletnich o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w 
wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 
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6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i pomoc w ich 
przezwyciężeniu; 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów (słuchaczy), ich zdolności i zainteresowań, 
m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 
udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach; 

8) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia (słuchacza), a także poszanowanie 
godności osobistej ucznia (słuchacza); 

9) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

10) dbanie o kształtowanie u uczniów (słuchaczy) postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

11) troska o poprawność językową uczniów; 

12) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów (słuchaczy) podczas zajęć organizowanych 
przez Szkołę; 

13) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu; 

14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem; 

15) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

16) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów (słuchaczy niepełnoletnich); 

17) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 
przez Szkołę, opieka nad uczniami (słuchaczami)  skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i 
kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

20) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów (słuchaczy) i 
rodziców; 

21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

22) przestrzeganie zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi, sprawdzianami, 
kartkówkami i pracami domowymi w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego; 

23) przestrzeganie zapisów statutu; 

24)  zapoznawanie się z aktualnym stanem  prawnym w oświacie. 

6. Do obowiązków nauczyciela w zakresie wspierania uczniów (słuchaczy) i świadczenia 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom (słuchaczom) należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów (słuchaczy); 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów (słuchaczy) wychowawcy (opiekunowi) 
klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem (słuchaczem);  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom (słuchaczom) do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza): 
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a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia(słuchacza) na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia (słuchacza) dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) odnotowanie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy), o których 
mowa w ust. 6 pkt 4 w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy; 

6) indywidualizowanie pracy z uczniem (słuchaczem) na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia (słuchacza); 

7) dostosowanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia (słuchacza);  

8) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

9) informowanie rodziców o postępach ucznia (słuchacza niepełnoletniego) oraz efektywności 
świadczonej pomocy; 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych; 

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 
oddziaływań na ucznia (słuchacza) oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 
ucznia (słuchacza); 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia (słuchacza) w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom (słuchaczom) w sytuacjach kryzysowych z 
wykorzystaniem zasobów ucznia (słuchacza), jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji 
pomocowych; 

14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia (słuchacza). 

Prawa nauczyciela 

§ 75. 1. Poza prawami określonymi w dziale VI, rozdziale 3 Statutu, nauczyciel ma również 
prawo do: 

1) pomocy w swych działaniach ze strony Dyrektora i jednostki nadrzędnej Szkoły; 

2) szczególnej pomocy ze strony Dyrektora (przez wyznaczenie opiekuna spośród nauczycieli o 
większym doświadczeniu), gdy rozpoczyna pracę w Szkole; 

3) innowacji pedagogicznych, wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej 
i pozalekcyjnej; 

4) zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadkach powtarzającego się unikania przez ucznia 
niektórych form (np. prac klasowych); 
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5) zwracania uwagi uczniowi (słuchaczowi) zachowującemu się i wyglądającemu w sposób 
niezgodny z zapisami Statutu oraz żądania zmiany zachowania i wyglądu; 

6) natychmiastowego i zdecydowanego reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa uczniom (słuchaczom), w tym powstrzymania ucznia od niebezpiecznych 
działań oraz odebrania uczniowi niebezpiecznego przedmiotu; 

7) odebrania uczniowi (słuchaczowi)  telefonu komórkowego lub urządzenia elektronicznego w 
przypadku opisanym w artykule § 94. 

Zadania wychowawcy klasy 

§ 76. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a 
w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i 
bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (w szczególności uczniom klasy pierwszej) 
oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 
szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy 
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w 
celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w 
nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 
organizowania sobie pracy; 

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 
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klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce;  

14) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn 
opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, usprawiedliwianie lub nieusprawiedliwianie 
nieobecności uczniów na podstawie podanej przez rodziców przyczyny nieobecności, udzielanie 
wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć 
szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, 
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich 
koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie 
klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, 
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 
pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i 
kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 
uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

17) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, 
zimowisk; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 
poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 
ducha i charakteru; 

19)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 
otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą; 

20)  współpracę z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i 
pomocy materialnej uczniom; 

21)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 
pomocy; 

22) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się. 

3. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej 
klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 
trudności / zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 
sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji 
z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju ucznia związanych z edukacją i rozwojem 
społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej 
z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów 
(orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.). Może mieć 
również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy; 
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4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 
prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej złożenie 
wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w Szkole; 

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy uczniowi. Pismo 
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub 
upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca 
jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej i postępach ucznia; 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 
wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania 
ewaluacji; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i 
behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

4. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 
jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  
ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i 
motywowania wychowanków.  

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 
klasy, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) przygotowuje do wydruku i drukuje świadectwa szkolne;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  
szkolnych,  poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

Zadania pedagoga szkolnego 

§ 77. 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 
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3) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 
uzdolnień uczniów; 

10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 
Profilaktyczno-Wychowawczego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie 
wychowania; 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Profilaktyczno-Wychowawczego; 

15) udział w opracowywaniu Programu Profilaktyczno-Wychowawczego; 

16) przewodniczenie Zespołowi Wychowawczemu; 

17) przewodniczenie zespołowi wspierającemu, powołanemu do opracowania Indywidualnych 
Programów Edukacyjno–Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, w tym: 

a) dziennika pedagoga, 

b) zbioru dokumentów związanych z udzielaniem pomocy uczniom, rodzicom i 
nauczycielom.  

Zadania bibliotekarza 

§ 78. 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:  

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) indywidualne doradztwo w doborze lektury, udzielanie informacji o zbiorach, stwarzanie 
warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów (słuchaczy); 

5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

7) współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim w 
zakresie nauczania i wychowania; 
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8) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie w zakresie prac organizacyjno-technicznych 
należy:  

1) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

2) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 
przeprowadzanie ich selekcji; 

3) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

4) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów; 

5) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego 
pomiaru aktywności czytelniczej uczniów (słuchaczy); 

7) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza 
zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

8) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 
czytelnictwa w Szkole. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 
informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej; 

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania 
różnych imprez czytelniczych; 

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

4. Organizację pracy biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin 
Biblioteki. 

Zadania opiekuna nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 

§ 79. 1. Dyrektor przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego. 

2. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy, obejmuje wymienionego w ust. 1 
nauczyciela bezpośrednią opieką a w szczególności  ma obowiązek: 

1) udzielenia mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego na okres stażu; 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie 
z  nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli w zależności od 
potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w półroczu (semestrze); 

3) obserwowanie i omawianie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się 
opiekuje w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w półroczu (semestrze); 

4) prowadzenie wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu 
oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu; 

5) udzielenia pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z  
realizacji planu rozwoju zawodowego; 
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6) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Zadania doradcy zawodowego 

§ 80. 1. W szkole w ramach Wewnąrzszkolnego Doradztwa Zawodowego działa doradca 
zawodowy. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 
dla danej szkoły; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa 

§ 81. 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole należy:  

1) opracowanie procedur interwencyjnych i zasad zapewnienia uczniom i pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w tym zasady wchodzenia i przebywania na 
terenie szkoły osób z zewnątrz; 

2) dokumentowanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w szkole; 

3) współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim (Słuchaczy) w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa w szkole;  

4) powoływanie zespołów zadaniowych i kierowanie nimi;  

5) opracowanie zasad współpracy oraz współpraca z instytucjami z zewnątrz, właściwymi z 
punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły a w szczególności; policją, strażą 
miejską, pogotowiem ratunkowym, straż pożarną, firmami ochrony mienia, kuratorami 
sądowymi;  

6) upowszechnianie zasad bezpiecznego funkcjonowania społeczności szkolnej, dbanie o ich 
aktualizację i konsekwentne przestrzeganie.  

Zadania pracownika samorządowego 

§ 82. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i 
podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 
potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
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3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 
jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 
podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, 
oświadczenia o stanie majątkowym. 

Działalność wolontariuszy w szkole 

§ 83. 1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać 
udział także wolontariusze.  

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w 
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

§ 84. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza 
własnoręcznym podpisem 

§ 85. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 
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DZIAŁ VI.  
UCZNIOWIE SZKOŁY 

Rozdział 1.  
Obowiązek nauki 

§ 86. 1. Obowiązek nauki trwa od ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
18 roku życia. 

2. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

3. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się ciągłą, nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie dwóch miesięcy nauki szkolnej. 

4. O obowiązkach rodziców w zakresie obowiązku nauki ich dziecka mówi § 44 ust.3 Statutu. 

Rozdział 2.  
Zasady rekrutacji  

Postępowanie rekrutacyjne 

§ 87. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji oraz tryb działania Komisji 
Rekrutacyjnej, a także zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji w postępowaniu 
rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji na dany rok szkolny zwany dalej „Regulaminem”. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 
dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu 
rekrutacyjnym w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 
kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły. 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 
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7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

8. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w gablocie przy sekretariacie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w 
formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

12. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

13. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 
mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły 
służy skarga do sądu administracyjnego.  

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do 
postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

16. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń uczęszcza do Szkoły. 

17. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres  roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora 
Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem.   

Przyjęcie do klasy I 

§ 88. 1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie wniosku zawierającego: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru 
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają; 
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5) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, zgodnie z 
zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły. 

2. Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 88 ust.1 
pkt 5 określa Regulamin Rekrutacji  umieszczony na stronie internetowej Szkoły. 

Przyjęcie do klasy II, III i IV. Różnice programowe 

§ 89. 1. Do klasy programowo wyższej w Szkole Dyrektor przyjmuje ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki poza 
szkołą (na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), 

b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego 
świadectwa szkolnego ucznia; 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 
szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki 
szkolnej ucznia. 

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są 
uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

3. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego 
języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej 
szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w innym oddziale lub 
grupie w tej samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki 
programowe do końca roku szkolnego; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w 
poprzedniej szkole ( ITN ); 

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 

4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako 
przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 
przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a 
w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel zatrudniony w innej szkole w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wszystkie zajęcia przewidziane planem nauczania dla 
klasy do której został przeniesiony również w  przypadku, kiedy w poprzedniej szkole ukończył dany 
przedmiot, z zastrzeżeniem, że ocena z niego uzyskana nie może być niższa, niż wpisana na 
świadectwie z klasy w której kończył przedmiot w poprzedniej szkole. 
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Rozdział 3.  
Podstawowe prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

§ 90. 1. Członkiem społeczności Szkoły są pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 
człowieka i dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia 
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.  

§ 91. 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu i upokarzającemu traktowaniu lub karaniu. 

2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w 
sferę jego życia prywatnego. 

3.  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 
Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane. 

4. Każdy, bez względu na swój wiek i funkcję w Szkole, ma obowiązek: 

1) dbać o honor i tradycję Szkoły; 

2) przestrzegać zapisów Statutu Szkoły oraz innych, obowiązujących w szkole regulaminów; 

3) szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób; 

4) odnosić się do innych w sposób życzliwy, kulturalny, pozbawiony wulgarnych słów i gestów 
oraz agresji; 

5) przeciwstawiać się agresji, wulgarności i złemu traktowaniu innych członków społeczności 
szkolnej; 

6) współdziałać ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej w realizowaniu celów i zadań 
Szkoły; 

7) zachować tajemnice dotyczące ważnych spraw osobistych i rodzinnych; 

8) dbać o mienie Szkoły. 

5. Każdy ma prawo do  

1) znajomości swoich praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły i obowiązujących 
w Szkole regulaminów; 

2) uzyskania pomocy w rozwiązaniu swoich problemów od innych członków społeczności 
szkolnej; 

3) wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły; 

4) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych; 

5) uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz w nauce 
religii. 
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Rozdział 4.  
Prawa i obowiązki uczniów 

Prawa ucznia 

§ 92. Poza prawami, wymienionymi w § 90 i § 91 Statutu, każdy uczeń w Szkole ma prawo do: 

1) dostępu do Statutu Szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

3) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu oraz 
wszystkich przedmiotowych zasad oceniania; 

4) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie 
promocji, klasyfikowania, kar porządkowych, świadczeń socjalnych; 

5)  informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach 
szkolnych, rozkładzie lekcji; 

6) udziału we wszystkich formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonej przez 
Szkołę z zastrzeżeniem § 98 ustęp 4; 

7) działalności w wybranej przez siebie organizacji , działającej legalnie na terenie Szkoły; 

8) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości 
organizowanych na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 

9) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

10) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w 
życiu Szkoły, klasy, samorządu; 

11) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 

12) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, złego traktowania lub 
wyzysku; 

13) opieki w czasie zajęć organizowanych w Szkole; 

14) opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości finansowych Szkoły i 
Rady Rodziców; 

15) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

16) czynnego i biernego udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

17) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 
domowej; 

18) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

19) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 
określonych przez Dyrektora Szkoły; 

20) odwołania się do wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły, Rzecznika 
Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty w przypadku, gdy uważa, że jego prawa zostały 
naruszone. 

Obowiązki ucznia 

§ 93. Poza obowiązkami wymienionymi w § 90 i § 91 Statutu, każdy uczeń w Szkole ma 
w szczególności obowiązek: 
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1) brać udział w zajęciach edukacyjnych, być do nich przygotowanym i właściwie się zachowywać 
w trakcie wszystkich zajęć; 

2) dokładnie i terminowo odrabiać prace domowe, dbając o ich treść i poziom; 

3) wykorzystując całą swoją wiedzę i umiejętności, reprezentować Szkołę w organizowanych 
konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

4) okazywać na wezwanie dyżurującego nauczyciela, dyrekcji bądź pracownika szkoły legitymację 
szkolną w celu potwierdzenia, że jest uczniem Szkoły; 

5) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny wygląd i nosić odpowiedni strój, a w 
szczególności: 

a) w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, 
egzaminów, reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz innych okazji określonych przez 
dyrekcję Szkoły, założyć strój odświętny (dziewczęta– jednolite czarne, granatowe lub 
szare spodnie/spódnice i białe bluzki, chłopcy– czarne, granatowe lub szare 
spodnie/garnitur, biała koszula, krawat), 

b) nie nosić do Szkoły kosztownej biżuterii, ekstrawaganckich ozdób, nie nakładać zbyt 
jaskrawego makijażu i unikać zbyt ekstrawaganckich fryzur, 

c) w okresie jesienno – zimowym zostawić okrycie wierzchnie w szatni; 

6) podawać przyczynę każdej nieobecności lub spóźnienia (jako spóźnienie traktuje się 
nieobecność do 5 min.) na lekcję w terminie 7 dni od powrotu do Szkoły. Wychowawca ma 
prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności, jeśli jej przyczyna była mało ważna lub rodzic 
nie podał przyczyny nieobecności. Nieobecności na zajęciach szkolnych są usprawiedliwiane 
przez wychowawcę klasy na podstawie: 

a) zwolnienia lekarskiego, 

b) napisanego przez rodzica wyjaśnienia przyczyny nieobecności, 

c) kontaktu osobistego rodzica z wychowawcą w sprawie nieobecności, 

d) innej formy kontaktu, określonej przez wychowawcę; 

7) pozostawać na terenie Szkoły (budynek Szkoły i boisko) w czasie zajęć przewidzianych planem 
i przerw; 

8) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 
nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków 
odurzających; 

9) współdziałać ze społecznością uczniowską w wykonywaniu zadań wynikających z działalności 
legalnych organizacji młodzieżowych, Samorządu Uczniowskiego i potrzeb środowiska; 

10) wykonywać polecenia Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz Samorządu 
Uczniowskiego. 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

§ 94. 1. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą posiadać w szkole telefon komórkowy. 

2. Telefonu i innych urządzeń elektronicznych nie można używać, bez zgody nauczyciela, 
podczas zajęć lekcyjnych, bibliotecznych i innych. Telefon musi być wyłączony lub wyciszony. 

3. Uczniowie i pracownicy Szkoły w czasie przerwy mogą korzystać z telefonu i innych 
urządzeń elektronicznych bez ograniczeń, poza sytuacją opisaną w ust.6. 
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4. W razie nieprzestrzegania powyższych zasad nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon 
lub inne urządzenie elektroniczne na czas prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i wpisać 
uwagę do dziennika lekcyjnego. 

5. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników 
Szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

6. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to 
nagrań za pomocą telefonu, dyktafonu i innych urządzeń nagrywających. 

7. Za korzystanie z telefonów i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z określonymi 
przez Statut zasadami w § 94 ust. 5 i 6  obniża się uczniom ocenę zachowania. 

Rozdział 5.  
Nagrody i kary 

Nagrody 

§ 95. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska; 

3) wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych; 

4) wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach. 

§ 96. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała; 

2) dyplom; 

3) list gratulacyjny dla rodziców; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) wpis do Złotej Księgi Absolwentów. 

2. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły. 

3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane 
przez władze oświatowe, samorządowe oraz instytucje i organizacje – według odrębnych zasad. 

Pochwała 

4. Ustala się następujące zasady udzielania pochwały: 

1) pochwała jest udzielana za: 

a) osiągniecie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach i zawodach, 

b) aktywność w przygotowaniach uroczystości szkolnych i innych przedsięwzięć 
organizowanych przez Szkołę, 

c) wzorową frekwencję; 
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2) pochwały udzielić może każdy nauczyciel; 

3) pochwałę wpisuje się do dziennika lekcyjnego; 

Dyplom 

5. Ustala się następujące zasady przyznawania dyplomu: 

1) dyplom przyznaje się za zajęcie czołowych miejsc i wyróżnień w konkursach, olimpiadach 
i zawodach; 

2) dyplom przygotowują nauczyciele organizujący w/w konkursy; 

3) dyplom opatrzony jest pieczęcią lub logo Szkoły ,podpisem Dyrektora organizatora lub 
wychowawcy; 

4) dyplom wręcza się podczas uroczystości szkolnych i apeli. 

List gratulacyjny 

6. Ustala się następujące zasady przyznawania listu gratulacyjnego: 

1) list gratulacyjny adresowany jest do rodziców ucznia, który: 

a) osiągnął średnią ocen rocznych/końcowych 5,0 i wyższą oraz 

b) uzyskał roczną/końcową bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania; 

2) list przyznawany jest przez Radę Pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy; 

3) list opatrzony jest pieczęcią lub logo Szkoły i podpisem Dyrektora; 

4) list przygotowuje wychowawca klasy; 

5) list jest wręczany rodzicom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Nagroda rzeczowa 

7. Ustala się następujące zasady przyznawania nagrody rzeczowej: 

1) nagrodę rzeczową może otrzymać uczeń, który spełnił jeden z poniższych warunków: 

a) osiągnął średnią ocen rocznych lub końcowych co najmniej 4,75 oraz uzyskał co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania, 

b) osiągnął najwyższą średnią ocen rocznych/końcowych w klasie i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania, 

c) zajął I miejsce w konkursie lub zawodach szkolnych, 

d) zajął czołowe miejsce w konkursie, olimpiadzie lub zawodach o zasięgu co najmniej 
powiatowym, 

e) odznaczył się bardzo wysoką frekwencją roczną; 

2) nagrodą rzeczową może być książka, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy pomoce naukowe, 
bilety wstępu na imprezy kulturalne, udział w wycieczce oraz inne; 

3) o przyznaniu nagrody rzeczowej za wysoką roczną średnią ocen i wysoką frekwencję na 
wniosek wychowawcy decyduje Rada Pedagogiczna; 

4) o przyznaniu nagrody rzeczowej za konkursy decyduje Dyrektor Szkoły lub wyznaczony 
wicedyrektor; 

5) nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystości szkolnych i apeli. 



78 
 

Złota Księga Absolwentów 

8. Ustala się następujące zasady wpisywania absolwentów Szkoły do Złotej Księgi 
Absolwentów: 

1) do Księgi wpisuje się absolwenta Zespołu Szkół Technicznych, który: 

a) osiągnął średnią ocen z klasyfikacji końcowej co najmniej 5,00 oraz 

b) uzyskał co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania lub 

c) osiągał wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz 

d) angażował się w życie Szkoły, uczestniczył w przygotowaniu imprez, akcji i uroczystości 
szkolnych; 

2) kandydata do wpisu przedstawia wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej; 

3) o wpisie do Księgi decyduje Rada Pedagogiczna; 

4) treść wpisu do Księgi oraz odpis przygotowuje wychowawca klasy; 

5) wpis odczytywany jest podczas uroczystości „Zakończenia Szkoły Klas Maturalnych”; 

6) absolwent podpisuje się w księdze. 

9. Przysługuje prawo wniesienia w formie pisemnej z uzasadnieniem zastrzeżeń do przyznanej 
nagrody w ciągu 3 dni od jej wręczenia do Dyrektora szkoły. Dyrektor pisemnie ustosunkowuje się w 
ciągu 7 dni do wniesionych zastrzeżeń. 

Kary 

§ 97. 1. Uczeń Zespołu Szkół Technicznych podlega karze za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, 
a w szczególności za : 

1) niszczenie mienia szkolnego i rzeczy należących do innych; 

2) brak szacunku do symboli narodowych, szkolnych, religijnych; 

3) nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych, w tym sprawdzianów i prac kontrolnych; 

4) ucieczki z pojedynczych lekcji, wagarowanie; 

5) naruszanie ładu i porządku w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) arogancki stosunek do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

7) niewłaściwe zachowanie na uroczystościach w Szkole i poza nią; 

8) nieodbywanie praktyk zawodowych w określonym terminie; 

9) brak właściwego stroju na zajęciach wychowania fizycznego, praktyce zawodowej i 
uroczystościach szkolnych; 

10) lekceważenie powierzonych zadań przez dyrekcję, wychowawcę klasy, nauczycieli, opiekunów 
Samorządu i innych organizacji legalnie działających na terenie Szkoły; 

11) znęcanie się psychiczne i fizyczne nad innymi; 

12) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających na terenie Szkoły i 
podczas zajęć organizowanych w szkole i poza nią; 

13) posiadanie, rozpowszechnianie i namawianie do zażywania narkotyków; 

14) używanie wulgarnego języka; 
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15) przynoszenie i używanie przedmiotów, narzędzi grożących zdrowiu i bezpieczeństwu; 

16) zastraszanie i wyłudzanie pieniędzy; 

17) czyny nieobyczajne; 

18) wprowadzanie na teren Szkoły osób nieupoważnionych; 

19) udowodnione kradzieże i przestępstwa popełnione w Szkole i poza nią. 

2. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności ucznia. 

3. Wszystkie kary mogą być podane do wiadomości innych członków społeczności szkolnej 
oraz pracodawców.  

4. Kary są stopniowane, ale Dyrektor Szkoły  i Rada Pedagogiczna może odstąpić od 
stosowania kar pośrednich w szczególnie drastycznych przypadkach. 

5. Wniosek o ukaranie ucznia składa wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 

6. Poza upomnieniem i naganą wychowawcy klasy, kar udziela Dyrektor Szkoły.  

7. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 
z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady 
Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia go o wymierzonej karze. 

8. Wykonanie kary, poza karą skreślenia z listy uczniów może być zawieszone warunkowo za 
poręczeniem Samorządu Uczniowskiego. 

9. Kary odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, powiadamia o nich ucznia oraz jego rodziców. 
Informację o wszczęciu procedury skreślenia z listy uczniów uczeń i/lub jego rodzice/ prawni 
opiekunowie otrzymują w formie pisemnej. 

§ 98. 1. W Szkole stosuje się następujące formy kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) nagana wychowawcy klasy; 

3) nagana Dyrektora Szkoły; 

4) zawieszenie w niektórych prawach ucznia; 

5) skreślenie z listy uczniów; 

6) ponadto uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie mogą ponosić odpowiedzialność materialną 
za szkody wyrządzone w wyniku aktów wandalizmu na terenie szkoły. 

Nagana wychowawcy 

2. Nagana wychowawcy klasy może być udzielona za powtarzające się łamanie zasad 
zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych. 
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Nagana Dyrektora  

3. Nagana Dyrektora Szkoły jest udzielana za powtarzające się łamanie zasad zawartych w 
Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych, gdy została wcześniej udzielona nagana wychowawcy 
klasy bądź gdy przewinienie ma charakter szczególnie rażący. 

Zawieszenie w prawach ucznia 

4. Uczeń może być zawieszony w prawie do: 

1) nieprzygotowania do zajęć i „szczęśliwego numerka”, jeśli notorycznie opuszcza wybrane lub 
wszystkie zajęcia edukacyjne, na czas określony przez nauczycieli prowadzących te zajęcia; 

2) uczestnictwa w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, wyjściach i spotkaniach 
organizowanych przez Szkołę, jeśli: 

a) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych uczniów,  

b) zachowuje się w sposób utrudniający prowadzenie zajęć/imprez i uczestniczenie w nich. 

Skreślenie z listy uczniów 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury skreślenia z listy 
uczniów. W przypadku ucznia pełnoletniego decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor Szkoły. 
Decyzję w sprawie  ucznia niepełnoletniego, przeniesienia do innej szkoły, podejmuje Organ Nadzoru 
Pedagogicznego.  

6. Wykroczeniami stanowiącymi  podstawę do złożenia wniosku o skreślenie z listy uczniów 
są: 

1) powtarzające się łamanie zasad zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych, w tym 
opuszczenia bez usprawiedliwienia dwóch miesięcy występujących po sobie zajęć lekcyjnych; 

2) dwukrotnego powtarzania tej samej klasy lub ukończenia 24 roku życia w szkole dziennej; 

3) opuszczenia przez słuchacza szkoły zaocznej ponad 50% zajęć w cyklu semestralnym; 

4) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  zdrowia innych  uczniów lub  
pracowników Szkoły;  

5) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

6) rozprowadzanie i sprzedawanie środków odurzających (alkoholu, narkotyków lub dopalaczy) na 
terenie Szkoły i poza nią; 

7) spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków i innych substancji odurzających, bądź też 
znajdowania się pod ich wpływem w szkole; 

8) szczególnie drastycznych aktów wandalizmu na terenie szkoły; 

9) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

7. Obowiązuje następująca procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów: 

1) podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor 
niezwłocznie powiadamia organa ścigania;  

2) Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 
Rady Pedagogicznej Szkoły; 
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3) Uczeń (słuchacz) pełnoletni, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia (słuchacza) 
niepełnoletniego mają prawo zostać powiadomieni  i pisemnie odnieść się do stawianych  
zarzutów; 

4) Wychowawca (opiekun) ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 
postępowania ucznia (słuchacza) jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania 
analizy, wychowawca (opiekun)  klasy (grupy) zobowiązany jest zachować obiektywność. 
Wychowawca (opiekun)  klasy (grupy) informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych 
dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach 
regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej itp.; 

5) Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej 
sprawy; 

6) Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły; 

7) Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski (Słuchaczy) o decyzji Rady Pedagogicznej 
celem uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie 
wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej; 

8) W przypadku niepełnoletniego ucznia (słuchacza) Dyrektor kieruje sprawę do Organu Nadzoru 
Pedagogicznego; 

9) Jeżeli uczeń (słuchacz) nie jest pełnoletni, decyzję  odbierają i podpisują  jego rodzice lub 
prawni opiekunowie. 

8. Uczniowi (słuchaczowi) przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu 
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń (słuchacz) ma prawo uczęszczać na 
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 
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DZIAŁ VII.  
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

Rozdział 1.  
Ogólne zasady oceniania w technikum 

§ 99. 1. 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, określonej w odrębnych przepisach, 
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 

Cel oceniania 

§ 100. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. 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 nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i 
jak powinien poprawić; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych – szczegółowe postępowanie ujmuje § 102.; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania – stanowi odrębną część dotyczącą kryteriów 
ustalania oceny zachowania; 

3) ustalanie ocen końcowych z modułów w nauczaniu modułowym –stanowi odrębną część 
dotyczącą nauczania modułowego; 
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4) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali i w formach przyjętych w danej szkole - § 111, § 112, § 118 i § 119; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych - § 122, § 123 i § 124; 

6) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 
mowa w § 111 ust. 1 i § 119 ust. 5; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

8) przyjmuje się następujące warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach w nauce: 

a) wpisy w dzienniku elektronicznym (e-dziennik), 

b) wydruk ocen śródrocznych (wychowawca klasy), 

c) zebrania dla ogółu rodziców 3 – 4 razy w roku szkolnym (organizującym zebrania jest 
dyrekcja i wychowawcy), 

d) indywidualne spotkania z rodzicami wychowawców klas według potrzeb, potwierdzone 
zapisem kontaktu w dzienniku elektronicznym (e-dzienniku), 

e) stały harmonogram dyżurów nauczycieli opracowany na rok szkolny i przekazany 
do wiadomości rodziców, 

f) kontakty telefoniczne lub listowne, w przypadku braku możliwości innego kontaktu 
z rodzicami uczniów, 

g) zorganizowanie „otwartych drzwi”. 

Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są 
w dzienniku lekcyjnym. 

Jawność oceny 

§ 102. 1. Rok szkolny dzieli się na 2 okresy. Czas trwania semestrów ustalany jest rokrocznie na 
sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Każdy okres kończy się klasyfikacją, przeprowadzoną 
zawsze w ostatnim tygodniu kończącym okres oraz rok szkolny. Oceny klasyfikacyjne ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia lekcyjne. Klasyfikacji dokonuje Rada Pedagogiczna na 
planowym posiedzeniu. 

2. Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych przypada na piątek w 
tygodniu poprzedzającym tydzień zakończenia zajęć semestralnych. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów): 

1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) w trakcie pierwszych zajęć lekcyjnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów omawiają 
szczegółowo z uczniami zakres tematyki realizowanej w danym roku szkolnym oraz zasady 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Najważniejsze zagadnienia i ustalenia uczniowie 
odnotowują w zeszytach przedmiotowych (kontrakt nauczyciel – uczeń). 
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4. Informacje o powyższym zakresie wymagań rodzice dodatkowo mogą uzyskać: 

1) w trakcie zebrań śródokresowych dla rodziców; 

2) podczas indywidualnych rozmów w ramach dyżurów nauczycieli; 

3) poprzez dziennik elektroniczny (e-dziennik). 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

§ 103. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

3. W ciągu dnia  uczeń może mieć jedną pracę z większej partii materiału, jednak nie więcej niż 
4 w tygodniu. 

4. Nauczyciel, w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty napisania, dokonuje 
sprawdzenia oraz oceny pracy i informuje ucznia o uzyskanej ocenie. 

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 
otrzymać wyłącznie do wglądu.   

6. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych 
(sprawdzianów) obejmujących większe partie materiału. Pozostałe prace (pisemne lub inne), 
obejmujące zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji, nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi. 

Obniżenie wymagań edukacyjnych w szczególnych sytuacjach i zwolnienia z zajęć 

edukacyjnych 

§ 104. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §104 ust. 1, do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 105. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia 
w wykonywanie ćwiczeń, należy także uwzględnić także systematyczny udział ucznia w zajęciach 
oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

§ 106. 1. W uzasadnionych przypadkach określonych w § 57 ust. 1-3 uczeń może być zwolniony 
na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki . 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z całości zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 
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§ 107. 1. W uzasadnionych określonych w § 57 ust. 3 przypadkach uczeń może być zwolniony z 
nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w 
danym typie szkoły.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna 

§ 108. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu - według skali określonej w Statucie Szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  na koniec I okresu. 

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 111 ust. 1 i § 119 ust. 5. 

§ 109. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona w oparciu 
o: 

1) średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

2) średnią ważoną ocen cząstkowych; 

3) % zdobytych punktów; 

4) inny sposób zapisany w przedmiotowym systemie oceniania.  

Informowanie o ocenach śródrocznych i rocznych 

§ 110. 1. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej każdy nauczyciel jest zobowiązany  poinformować ucznia i jego rodziców o 
przewidywanych dla niego ocenach nie później niż 2 tygodnie przed terminem Rady Pedagogicznej 
klasyfikacyjnej za pośrednictwem: 

1) wpisu do dziennika elektronicznego (przewidywana ocena śródroczna/roczna); 

2) wydruku proponowanych ocen oraz oceny zachowania; 

3) rozmowy telefonicznej; 

4) indywidualnej rozmowy. 

2. Wystawiona ostateczna ocena końcoworoczna lub semestralna może być inna niż ocena 
przewidywana. 

3. Ocenę roczną z praktyki zawodowej ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie 
opinii i oceny proponowanej przez zakładowego opiekuna praktykantów, prowadzonego przez 
praktykanta dzienniczka praktyk. 
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Skala ocen 

§ 111. 1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach 
według następującej skali: 

1) stopień celujący   - 6; 

2) stopień bardzo dobry  - 5; 

3) stopień dobry   - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający  - 2; 

6) stopień niedostateczny  - 1; 

przy czym stopień niedostateczny jest oceną negatywną, a pozostałe stopnie są pozytywne. 

2. W szkole dopuszcza się punktowy zapis postępów ucznia, który jednak musi mieć swoje 
przeliczenie śródroczne i końcoworoczne na zapis ustalony w punkcie 1. 

3. Szczegółowe  zasady  punktowego systemu oceniania muszą  być  ściśle określone w 
przedmiotowych systemach oceniania i przedstawione uczniom i rodzicom. 

4. W szkole dopuszcza się możliwość ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych w formie 
opisowej. 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

Oceniane formy pracy. 

§ 112. 1. W szkole stosuje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności 
uczniów : 

1) Formy pisemne: 

a) praca klasowa (sprawdzian) – praca sprawdzająca wiadomości z całości materiału 
nauczania, jego znacznej części, z działu; praca może trwać 1 – 2 godziny lekcyjne (w 
uzasadnionych przypadkach większa liczba  godzin lekcyjnych), 

b) kartkówka – praca sprawdzająca aktualne wiadomości z 1 – 3 lekcji, praca trwa mniej 
 niż  1 godzinę lekcyjną, 

c) sprawdzanie  jakości  wykonania  zadania  domowego, 

d) test  wiedzy i umiejętności– w tym test czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego lub 
popularnonaukowego, 

e) dyktando – pisanie  tekstu  ze  słuchu lub sprawdzian z zakresu znajomości i 
zastosowania reguł ortograficznych, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania; 

2) Formy ustne: 

a) odpowiedzi, 

b) wypowiedzi  w  klasie,  określane  również  jako  wyraz  aktywności  ucznia, 

c) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania; 
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3) Inne formy: 

a) Referat, 

b) ćwiczenia sprawnościowe, 

c) umiejętności  praktyczne, 

d) prezentacje multimedialne, 

e) projekty, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania. 

2. Oceny cząstkowe z bieżącej kontroli wyników nauczania stosowane są w skali określonej w 
ust. 1, przy czym dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+”, „-„ według tradycyjnego 
znaczenia. Oceny cząstkowe mogą być wyrażone cyframi lub literami, oceny  okresowe  i  roczne  w  
pełnym  brzmieniu. 

Ocenianie w systemie punktowym. 

§ 113. 1. W systemie punktowym stosuje się zapis ocen cząstkowych w postaci x/y, gdzie x 
oznacza ilość pkt zdobytych przez ucznia, a y – maksymalną, możliwą do uzyskania ilość punktów. 

2. W punktowym systemie oceniania stosuje się następujące przedziały punktowe, przypisane 
poszczególnym formom sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) formy pisemne: 

a) praca klasowa (sprawdzian): 30 – 100 pkt, 

b) kartkówka: 10 – 20 pkt, 

c) sprawdzanie  jakości  wykonania  zadania  domowego: 0 -10 pkt, 

d) test  wiedzy i umiejętności: 10 -40 pkt, 

e) dyktando: 10 – 40 pkt, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania – 10 – 50 pkt; 

2) formy ustne: 

a) odpowiedzi: 0 -10 pkt, 

b) wypowiedzi  w  klasie,  określane  również  jako  wyraz  aktywności  ucznia: 0-10 pkt, 

c) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania: 0 -20 pkt; 

3) inne formy : 

a) referat: 10 -30 pkt, 

b) ćwiczenia sprawnościowe: 10 -30 pkt, 

c) umiejętności  praktyczne: 0 -40 pkt, 

d) prezentacje multimedialne: 10 -20 pkt, 

e) projekty:10 – 100 pkt, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania: 0-100 pkt. 

3. Przy ustalaniu śródrocznych lub końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w oparciu o 
średnią ważoną stosuje się następujące wagi, przypisane poszczególnym formom sprawdzania 
wiadomości i umiejętności: 
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1) formy pisemne: 

a) praca klasowa (sprawdzian): 3 – 6, 

b) kartkówka: 1 – 3, 

c) sprawdzanie  jakości  wykonania  zadania  domowego: 1 – 2, 

d) test  wiedzy i umiejętności: 1 – 3, 

e) dyktando: 1 – 3, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania: 1 – 4; 

2) formy ustne: 

a) odpowiedzi: 1 – 2, 

b) wypowiedzi  w  klasie,  określane  również  jako  wyraz  aktywności  ucznia: 1 – 2, 

c) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania: 1 – 3; 

3) inne formy : 

a) referat: 1 – 3, 

b) ćwiczenia sprawnościowe: 1 – 3, 

c) umiejętności  praktyczne: 1 – 3, 

d) prezentacje multimedialne: 1 – 2, 

e) projekty: 1 – 5, 

f) inne formy ujęte w przedmiotowych systemach oceniania: 1 – 5; 

4) Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego, bieżącego oceniania w ciągu całego okresu 
klasyfikacyjnego. Oceny cząstkowe wnoszone są bezpośrednio po uzyskaniu do dziennika 
lekcyjnego. Wystawiający oznaczają w dzienniku z jakiego zakresu wiadomości lub z jakiej 
formy sprawdzianu pochodzą poszczególne oceny (indeksacja  ocen); 

5) W ocenianiu prac pisemnych – prac klasowych, sprawdzianów, testów stosuje się następujący 
sposób przeliczania procentu liczby uzyskanych punktów na  oceny : 

 0 – 36%  punktów   niedostateczny 

36 – 51 % punktów   dopuszczający 

51 – 71 % punktów   dostateczny 

71 – 86 % punktów   dobry 

86 – 98 % punktów   bardzo dobry 

98 - 100% punktów           celujący 

Wszystkie przedziały są lewostronnie zamknięte. 

Ocenę celującą może otrzymać również uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych na szczeblu 
regionalnym, wojewódzkim i krajowym. 

Według powyższej skali procentowej wystawiane są również oceny z innych form sprawdzania 
wiadomości i umiejętności ; decyzja w tym zakresie należy do prowadzącego. 

Ustalanie ocen śródrocznych oraz końcoworocznych w systemie ocenowym. 

§ 114. W przypadku ocenowego systemu oceniania przyjmuje się następujące przedziały do 
przeliczania średniej ważonej ocen cząstkowych na ocenę śródroczną i końcoworoczną : 



89 
 

Poniżej 1,8 - niedostateczny 
1,8 – 2,7 - dopuszczający 
2,7 – 3,6 -  dostateczny 
3,6 – 4,5 - dobry 
4,5 – 5,4 - bardzo dobry 
5,4 – 6,0 - celujący 
Wszystkie przedziały są lewostronnie zamknięte. 

 
Zasady oceniania w nauczaniu modułowym i przedmiotów nauczanych przez kilku 

nauczycieli. 

§ 115. 1. Każda jednostka modułowa (przedmiot) kończy się oceną, jeżeli jednostka modułowa ( 
przedmiot) nie jest zakończona w danym roku szkolnym – wystawiana jest ocena końcowa ze 
zrealizowanej części jednostki ( przedmiotu). 

2. Na świadectwach promocyjnych wpisywane są oceny z modułów ( przedmiotów) 
zrealizowanych w danym roku szkolnym : 

1) jeżeli wszystkie jednostki modułowe (części) wchodzące w skład modułu (przedmiotu) zostały 
zakończone – wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych (części) 
wchodzących w skład modułu (przedmiotu); 

2) średnia ważona jest obliczana proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację 
jednostki modułowej (części przedmiotu) według następującego wzoru : 

(o1*w1+o2*w2+...+on*wn)/(w1+w2+...+wn) 

gdzie : 

on – ocena z jednostki modułowej (części przedmiotu); wn – liczba godzin przeznaczonych na 

realizację jednostki modułowej (części przedmiotu); 

wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej; przy zaokrągleniu stosuje się następujące 

przedziały :  

 2,00 – 2,49 - dopuszczający 

 2,50 – 3,49 - dostateczny 

 3,50 – 4,49 - dobry 

 4,50 – 5,49 - bardzo dobry 

 5,50 – 6,00 - celujący 

3. Na świadectwie końcowym wpisywane są oceny z modułów (przedmiotów). 

4. Nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w regulaminie 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Uczeń, aby mógł być klasyfikowany pozytywnie z modułu (przedmiotu nauczanego przez 
kilku nauczycieli), musi być sklasyfikowany pozytywnie ze wszystkich jednostek modułowych 
wchodzących w jego skład( u wszystkich nauczycieli uczących tego przedmiotu). 
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6. Uczeń nieklasyfikowany z jednostki modułowej (części przedmiotu) podlega procedurze 
egzaminów klasyfikacyjnych. 

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej 
(części przedmiotu) podlega procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez 
dyrektora szkoły, przy czym egzaminem poprawkowym objęte są niezaliczone jednostki modułowe 
(części przedmiotu). 

8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej (części przedmiotu) 
zakończonej w ciągu roku szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć materiał z danej jednostki modułowej 
(części przedmiotu) najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

9. W przypadku, gdy dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, 
ocena z jednostki modułowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego 
nauczyciela. 

Nieprzygotowanie i „szczęśliwy numerek” 

§ 116. 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji i nieoceniany z tego powodu w 
pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności, jeśli nieobecność ta była dłuższa niż pięć dni.  

2. Uczeń jest zwolniony z pytania i pisania niezapowiedzianych kartkówek, jeśli wylosowano 
jego „szczęśliwy numerek”. Uczeń lub klasa traci to prawo po ucieczce z lekcji. 
 

3. Prawo do „ulg” w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady.  

Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) 

§ 117. 1. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości, zawarty w przedmiotowych 
zasadach oceniania, ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

2. Przedmiotowe zasady oceniania nie mogą być sprzeczne z wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania. 

3. Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 

1) wymagania na poszczególne oceny;  

2) opis wszystkich form oceniania, stosowanych przez nauczyciela oraz ich wagę punktową; 

3) zasady i terminy poprawiania ocen cząstkowych; 

4) zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej, w tym uwzględnianie średniej oceny 
wyliczanej przez dziennik elektroniczny; 

5) zasady i terminy poprawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

4. Przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są uczniom i ich rodzicom oraz dostępne u 
każdego nauczyciela danego przedmiotu.  

Ocena z praktyki zawodowej 

§ 118. Obowiązują następujące zasady oceniania praktyki zawodowej: 
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1) Ocenę roczną za praktykę zawodową wystawia kierownik szkolenia praktycznego na podstawie 
oceny wystawionej przez opiekuna praktyk zawodowych z ramienia zakładu pracy, w którym 
uczeń odbywał praktykę zawodową; 

2) Ocena wystawiona jest w dzienniczku praktyk wraz z pieczęcią zakładu pracy i podpisem 
opiekuna praktyki; 

3) Opinia i ocena wystawiona przez pracodawcę jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej 
w Szkole. Uczeń zaliczył praktykę zawodową, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej 
dopuszczającą; 

4) Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny, wynikające z programu praktyki oraz zasady 
wystawiania oceny przedstawia uczniom kierownik szkolenia praktycznego; 

5) Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niespełnienia 
wymagań na ocenę dopuszczającą, przedstawionych przez kierownika szkolenia praktycznego, 
lub w przypadku:  

a) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki, 

b) niepodporządkowania się przepisom organizacyjno- porządkowym zakładu pracy; 

6) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej 
odbywa ponownie praktykę zawodową w miejscu i terminie wyznaczonym przez Szkołę, nie 
później niż do 1 września następnego roku szkolnego, zgodnie z zasadami klasyfikacji i 
promowania; 

7) Uczeń może być nieklasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności. Dla takiego ucznia szkoła organizuje miejsce odbycia praktyki zawodowej 
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i uzyskanie oceny nie później niż do 
zakończenia danego roku szkolnego; 

8) Uczeń zobowiązany jest do przekazania wypełnionego dzienniczka praktyk kierownikowi  
w terminie 7 dni od zakończenia praktyki zawodowej. Niedotrzymanie wyżej wymienionego 
terminu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem ucznia z praktyki zawodowej i nieuzyskaniem 
promocji do następnej klasy lub nieukończeniem Szkoły. 

Ocenianie zachowania. 

§ 119. 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Uczeń otrzymuje dwie takie oceny: 
śródroczną oraz ocenę roczną.  

2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii od nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów, wychowawcy internatu i uczniów danej klasy – jest ostateczna. 

3.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z poszczególnych przedmiotów, na 
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

4. Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w 
szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, - stosunek do nauki i obowiązków, - frekwencja; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, - przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią, - postawa wobec nałogów i uzależnień; 
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

5. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre; 

3) dobre;  

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

Kryteria oceniania zachowania. 

§ 120. Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

1) Zachowanie ucznia określa się w 7 wymienionych w § 121. ust. 1 kategoriach. Zadaniem 
nauczyciela jest przydzielenie uczniowi w kolejnych kategoriach liczby punktów w skali od 0 
do 4:  

4 pkt. – gdy uczeń w pełni spełnia wymagania,  

3 pkt. – gdy uczeń w znacznym stopniu spełnia wymagania,  

2 pkt. – gdy uczeń częściowo wywiązuje się z wymagań,  

1 pkt. – gdy spełnienie wymagań przez ucznia jest niskie,  

0 pkt. – gdy spełnienie wymagań jest zdecydowanie zbyt niskie. 

2)  Suma punktów w kolejnych 7 kategoriach jest zamieniana na ocenę wg wymienionych poniżej 
zasad: 

  - Łączna liczba punktów.  Ocena całościowa: 

28-25 wzorowe  

24-20 bardzo dobre 

19-15 dobre  

14-10 poprawne  

9-5 nieodpowiednie 

4-0 naganne  

Szczegółowe kategorie oceniania zachowania. 

§ 121. 1. Kategorie oceniania zachowania wraz ze szczegółowymi wytycznymi. 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) Stosunek do nauki i obowiązków: stosunek do nauki (systematyczne rozwijanie swoich 
umiejętności, aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, wykorzystywanie w pełni 
czasu przeznaczonego na naukę, rzetelna praca, dotrzymywanie ustalonych terminów (np. 
przekazanie usprawiedliwień wychowawcy, oddanie książek do biblioteki, zdawanie prac 
domowych, poprawianie i zaliczanie sprawdzianów); rzetelne wywiązywanie się z 
powierzonych obowiązków (punktualne uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie się do 
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lekcji, odrabianie prac domowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego ucznia, zeszytu 
ćwiczeń, przynoszenie materiałów potrzebnych do zajęć, uczestniczenie w 
zapowiedzianych pracach klasowych, sprawdzianach, uzupełnianie braków wiadomości 
spowodowanych nieobecnością); podejmowanie różnych prac i zadań,  

b) Frekwencja: 4 pkt. – uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 3 pkt. 
– uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień 
(łącznie do 10 godz. w roku szkolnym), 2 pkt. – uczeń czasami opuszcza lekcje bez 
usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych 
nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 30 godzin w roku szkolnym), 1 pkt. – uczeń 
często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin 
nieusprawiedliwionych i spóźnień wynosi od 31 do 50), 0 pkt. – uczeń nagminnie spóźnia 
się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba takich godzin przekracza 
50);  

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

dbanie o estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły (wykonywanie gazetek szkolnych, 
klasowych), szanowanie mienia szkolnego (dbanie o powierzony sprzęt i pomoce 
naukowe, przestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej, zajęciowej, wchodzenie 
do pracowni pod opieka nauczyciela, pozostawienie pracowni w nienagannych 
porządku), umiejętność współżycia w zespole klasowym (życzliwość, asertywność, 
kreatywność, uczciwość, szanowanie godności innych osób), wykazywanie dużej 
aktywności na rzecz zespołu klasowego ( organizowanie uroczystości i imprez 
klasowych), szacunek do pracy własnej i innych (nieutrudnianie innym uczniom 
zdobywania wiedzy i umiejętności, przestrzeganie zasad i porządku lekcji ustalonych 
przez nauczyciela, wykonywanie poleceń wydawanych przez nauczyciela i pracowników 
szkoły), szanowanie własności innych osób (brak kradzieży, wyrównywanie strat za 
zniszczone lub ukradzione mienie innych uczniów i pracowników szkoły);  

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz i działanie na rzecz społeczności lokalnej, 
godne odnoszenie się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn) i religijnych, 
uczestniczenie w uroczystościach szkolnych oraz zajęciach poza szkolnych wynikających 
z planu pracy szkoły, aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego, 
przygotowywanie uroczystości szkolnych, występów artystycznych, osiąganie sukcesów 
naukowych, plastycznych, sportowych lub w innych dziedzinach, znajomość Statutu 
Szkoły i jego przepisów; 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:  

prezentowanie wysokiej kultury słowa i umiejętność dyskusji (nieużywanie wulgarnych 
słów i wyrażeń w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników); 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią: przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i prawidłowa reakcja na występujące zagrożenie (przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni i w sali gimnastycznej), 
niepowodowanie zagrożenia dla innych osób (nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów 
niebezpiecznych np. noży, petard, gazów, materiałów wybuchowych, żrących), 
nieopuszczanie samodzielnie szkoły w czasie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 
wykonywanie poleceń wydawanych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły w 
przypadku zagrożenia zdrowia i życia, 

b) Postawa wobec nałogów i uzależnień: wolność od nałogów i uzależnień (nie powinien 
używać narkotyków, dopalaczy, palić tytoniu oraz pić alkoholu), zachęcanie swoją 
postawą innych do naśladowania, czynne wspomaganie innych o wyjście z nałogu czy 
uzależnienia, brak udziału w dystrybucji środków odurzających na terenie szkoły;  
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6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

niezakłócanie zajęć lekcyjnych, posiadanie stosownego stroju (dbanie o estetyczny i 
schludny wygląd, unikanie wyzywającego stroju, przezroczystych bluzek, bluzek 
odsłaniających brzuch, z dużym dekoltem, noszenie stroju odświętnego w wyznaczonych 
dniach), przestrzeganie higieny osobistej (zostawianie wierzchnich okryć w szatni), 
nieużywanie bez uzgodnienia z nauczycielem: telefonów komórkowych, aparatów 
telefonicznych, telefonów z funkcją nagrywania i wideokamery, innych urządzeń 
elektronicznych (np. MP3, MP4, itp.), pisanie prac kontrolnych samodzielnie (bez prób 
odpisywania), prawidłowe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, reagowanie 
na przejawy zła, agresji, przemocy, chuligaństwa, taktowność, życzliwość, panowanie 
nad emocjami;  

7) Okazywanie szacunku osobom: 

kulturalne zachowanie się w stosunku do osób dorosłych (formy grzecznościowe, uczeń 
jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego postawa nacechowana 
jest życzliwością w stosunku do otoczenia, brak agresji, zachowanie kulturalnych form w 
prowadzeniu rozmowy i dyskusji ), zachowanie właściwego stosunku do nauczycieli i 
innych pracowników szkoły, osób starszych, niepełnosprawnych, koleżanek i kolegów, 
do rodziców, poszanowanie godności osobistej własnej i innych, nie oszukiwanie 
rodziców, nauczycieli. Proponuje się następującą punktację:  4 pkt. – uczeń jest zawsze 
taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest 
życzliwością w stosunku do otoczenia, 3 pkt. – uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie 
usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować, 2 
pkt. – zdarzyło się ( 1-2 razy ), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad 
emocjami i użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, 1 pkt. – uczeń 
często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach, 0 
pkt. – uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara 
się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji;  

8) Uwagi dodatkowe 

a) Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej 
oceny niż dobra, 

b)  Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny 
niż bardzo dobra,  

c) Uczeń, który opuścił więcej niż 3 godziny bez usprawiedliwienia nie może otrzymać 
oceny wyższej niż bardzo dobra,  

d) Uczeń, który otrzymał za wzorową i przykładną postawę nagrodę w postaci pochwały na 
forum klasy czy szkoły, otrzymuje ocenę o jeden stopień wyższą niezależnie od 
uzyskanych punktów,  

e) Uczeń, który otrzymał upomnienie nie może otrzymać oceny wyższej niż bardzo dobra,  

f) Uczeń, który otrzymał naganę nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna,  

g) Uczeń, który otrzymał naganę z wpisaniem do akt, nie może uzyskać oceny wyższej niż 
nieodpowiednia,  

h) Uczeń, który wcześniej nie otrzymał upomnienia lub nagany, a wielokrotnie niewłaściwie 
odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły lub rówieśników, zwykle jest 
nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie 
kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy lub dyskusji, nie może mieć oceny wyższej 
niż nieodpowiednia,  

i) W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach na 
zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje się zamieszczoną tam tabelę 
przeliczeniową. 
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2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 122. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 123. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) przeniesiony z innej szkoły, wyrównujący różnice programowe. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, 
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych 
w formie praktycznej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela 
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy. 
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11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego, uzyskane oceny oraz ich uzasadnienie. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z praktyki 
zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła umożliwia odbycie praktyki zawodowej 
podczas wakacji letnich.   

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

§ 124. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 
i § 125. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 126 ust. 1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 125. 

Egzamin sprawdzający – sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

§ 125. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania powinno nastąpić w terminie 
5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 
(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 
zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 
Szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z zastrzeżeniem § 128 ust. 1. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z  tym że termin 
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Egzamin poprawkowy 

§ 126. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych w formie praktycznej, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim 
tygodniu ferii zimowych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Dyrektor 
Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 
Szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) skład komisji; 
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2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Dyrektor zatwierdza zadania egzaminacyjne, przygotowane przez nauczyciela danego 
przedmiotu uczącego w oddziale. W przypadku, gdy za pierwszy okres nauki w danym roku szkolnym 
uczeń uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, egzamin  może obejmować 
tylko treści nauczane w drugim okresie nauki. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada 
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych  zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są (zgodnie ze szkolnym 
planem nauczania) realizowane w klasie programowo wyższej.                                                                                         

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 127. 1. Ukończenie 4–letniego Technikum  daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskanie tytułu zawodowego „technik” po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

2. Szkoła organizuje egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
zgodnie z odrębnymi przepisami i wewnątrzszkolnym Regulaminem przeprowadzania egzaminów 
maturalnych oraz Regulaminem przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. 

3. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia Szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

§ 128. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej  oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa 
w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 129. 1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli   ze wszystkich   
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,   określonych w  szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od  oceny niedostatecznej. 



100 
 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Finaliści olimpiad przedmiotowych na poziomie wojewódzkim lub centralnym, otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §126 ust. 1. 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

§ 130. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy czwartej, uczeń, zależnie od 
wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 
lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne 
przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 
osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń Szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły. 

5. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

6. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. 
Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 
ważności i pieczęci urzędowej Szkoły. 

7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły, 
oraz zaświadczeń.  

9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące 
przebiegu nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 
przez Szkołę. 

10. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia Szkoły i zaświadczeniach. 
Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

11. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent 
może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, Komisji Okręgowej lub Kuratora Oświaty z 
pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

12. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 
Dyrektora Szkoły. 
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13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 
bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

14. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

15. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły, w części 
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 

Rozdział 2.  
Ogólne zasady oceniania w Liceum oraz Gimnazjum dla Dorosłych  

Organizacja oceniania 

§ 131. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz egzaminów 
semestralnych  w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych określają 
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rozpoczęcie semestru zależne jest od naboru słuchaczy. O rozpoczęciu kształcenia w 
semestrze decyduje Dyrektor Szkoły za zgodą Organu Prowadzącego. 

3. Szczegółową organizację nauczania w danym semestrze określa arkusz organizacyjny 
Szkoły zatwierdzony przez Organ Prowadzący. 

4. Harmonogram planu zajęć umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły i w gablocie na 
parterze. 

5. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty. 

6. Klasyfikowanie i promowanie przeprowadza się po każdym semestrze.  

7. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne i końcowe.  

8. Egzaminy semestralne i końcowe przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
objętych planem nauczania danego semestru.  

9. Egzaminy semestralne ( pisemne i ustne) przeprowadzają nauczyciele prowadzący w danym 
oddziale określone zajęcia edukacyjne.  W  uzasadnionym przypadku Dyrektor Szkoły  może 
wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu.  

10. Egzamin semestralny  z języka polskiego, języka obcego  i matematyki składa się z części 
pisemnej i ustnej. Egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie ustnej.  

11. Treść pytań powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze. 
Pytania na egzaminie końcowym powinny obejmować podstawowe zagadnienia programowe z 
zakresu całego programu nauczania tego przedmiotu. 
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12. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 
egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się: 

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o 
odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej; 

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu 
zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 

 
Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 132. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na 
rozpoznawaniu      przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości 
 i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz 
formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie słuchacza, rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku słuchaczy 
niepełnoletnich o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;  

2) udzielenie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;  

4) motywowanie słuchacza do dalszej pracy;  

5) dostarczenie nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom), w przypadku słuchaczy 
niepełnoletnich, informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy;  

2) bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie oraz promowanie;  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalanie trybu odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych i formę sprawdzania zasadności 
odwołania;  

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;  
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6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom), w przypadku 
słuchaczy niepełnoletnich, informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia 
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

Szczegółowe zasady oceniania. 

§ 133. 1. Opiekun grupy informuje słuchaczy na początku każdego roku szkolnego o zasadach 
oceniania wewnątrzszkolnego.  

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują słuchaczy o wymaganiach 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Opinię poradni słuchacze dołączają do dokumentów 
składanych przy zapisie na semestr pierwszy lub bezpośrednio po jej otrzymaniu z poradni. 

4.  Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza i rodziców (prawnych opiekunów), w 
przypadku słuchaczy niepełnoletnich. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchaczy osobom 
nieuprawnionym.  

5. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną powinien ją 
uzasadnić.  

6. Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz oceny bieżące ustala się według skali ocen 
znajdującej się w § 111 ust. 1. 

7. Ocena z prac kontrolnych i egzaminów. Prace pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów 
na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej z §113 ust. 3 pkt. 5. 

 Podstawy dopuszczenia do egzaminu 

§ 134. 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w Szkołach dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Technicznych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
określonym w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 
konsultacje oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 
obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.  

3. Do egzaminu semestralnego w Szkole dla Dorosłych dopuszcza się słuchacza, który 
uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w 
wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz uzyskał z wymaganych 
ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych 
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora 
Szkoły.  
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5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu 
semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 
później niż do dnia 31 sierpnia.  

6. Egzamin semestralny przeprowadzony jest na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu.  

7. Nauczyciel ma obowiązek miesiąc  przed  poinformować słuchacza, rodziców (prawnych 
opiekunów), w przypadku słuchacza niepełnoletniego, że został dopuszczony do egzaminu.  

Zwolnienia z egzaminu 

§ 135. 1.Słuchacz Szkoły dla Dorosłych prowadzonej w formie zaocznej jest zwolniony z części 
ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną 
co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z prac kontrolnych 
uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 
edukacyjnych.  

3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną semestralną. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 6 tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

§ 136. 1. Słuchacz Szkoły dla Dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 
uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.  

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  

4. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do 
końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.  

5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 
pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się pisemnie lub ustnie.  

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, w uzgodnieniu z słuchaczem i/lub jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami),w przypadku słuchacza niepełnoletniego, wyznacza dyrektor szkoły nie 
później niż do dnia poprzedzającego dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 
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Zwolnienie z zajęć  

§ 137. 1. Słuchaczowi Szkoły dla Dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od 
daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę 
klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.  

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin 
eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 
zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.  

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat 
nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych 
zdanych na egzaminie eksternistycznym.  

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. 
Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych 
zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.  

Promowanie Słuchaczy.  

§ 138. 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
semestralnej otrzymał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich zajęć edukacyjnych.  

2. Słuchacz nie jest promowany na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej:  

1) otrzymał stopnie niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminów 
poprawkowych; 

2) nie zdał egzaminu poprawkowego;  

3) nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych lub do nich nie przystąpił.  

3. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, 
słuchacz szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu 
potwierdzający uzyskanie lub nie uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.  

4. Słuchacz kończy szkołę :  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz 
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;  

2) w przypadku gimnazjum dla dorosłych przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

5. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego 
oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;  

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;  

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.  
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6. Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez szkołę należy wpisywać w 
pełnym brzmieniu. 

Skreślenie z listy słuchaczy 

§ 139. 1. Skreślenie słuchacza następuje na podstawie Decyzji Dyrektora i Uchwały Rady 
Pedagogicznej w przypadku: 

1) nieobecności powyżej 50% czasu przeznaczonego na każde z zajęć przewidzianych szkolnym 
planem nauczania; 

2) braku uzyskania pozytywnych ocen z prac kontrolnych. 

2. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek 
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać 
semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 słuchacz składa do Dyrektora Szkoły nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i 
promocji słuchaczy.  

4. Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 
powtarza ten semestr. 

Postanowienia końcowe. 

§ 140. 1. Słuchacz ma prawo odwołać się od klasyfikacyjnej oceny semestralnej tylko wtedy, 
gdy jego zdaniem nauczyciel wystawił mu ocenę niezgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania.  

2. Odwołanie (na piśmie) słuchacz powinien złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

3. Dyrektor wyznacza egzamin sprawdzający na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. O terminie wyznaczonego egzaminu Dyrektor powiadamia 
słuchacza na piśmie.  

4. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor Szkoły powołuje komisję w 
składzie: 

1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący; 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator;  

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.  

5. Ocena uzyskana z egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wyższa od ustalonej przez 
nauczyciela, staje się oceną klasyfikacyjną.  

§ 141. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 
w Statucie. 
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Rozdział 3.  
Ogólne zasady oceniania w Szkole Policealnej 

Organizacja 

§ 142. 1. Klasyfikowanie i promowanie przeprowadza się po każdym semestrze. 

2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne. 

3. Egzaminy semestralne i końcowe przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
objętych planem nauczania danego semestru. 

4. Egzaminy semestralne (pisemne i ustne) przeprowadzają nauczyciele prowadzący w danym 
oddziale określone zajęcia edukacyjne. W uzasadnionym przypadku Dyrektor Szkoły może 
wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu. 

5. Egzamin semestralny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
podstawowych dla zawodu składa się z części pisemnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 
semestralne zdaje się ustnie. 

6. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
praktycznego ma formę zadania praktycznego. 

7. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla 
zawodu, dokonuje Rada Pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach podaje opiekun do 
wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

8. Pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych 
pieczęcią szkoły. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny 
lekcyjne (po 45 minut). 

9. Terminy egzaminów semestralnych i poprawkowych określa harmonogram opracowany 
przez Dyrektora Szkoły tak, by słuchacz w ciągu jednego dnia mógł zdawać egzaminy pisemne lub 
ustne najwyżej z dwóch zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania 
zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania. 

11. Zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na 
przygotowanie się do odpowiedzi. 

12. Liczba kartek egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających. 

13. Treść pytań powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze. 
Pytania na egzaminie końcowym powinny obejmować podstawowe zagadnienia programowe z 
zakresu całego programu nauczania tego przedmiotu. 

14. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 
egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

3) termin egzaminu; 
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4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

15. Do protokołu dołącza się: 

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą; 

3) informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej. 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 143. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz 
formułowaniu oceny. 

2. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Szkole Policealnej znajdują się w § 132 ust. 2. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje zagadnienia z  § 132 ust. 3. 

Szczegółowe zasady oceniania. 

§ 144. 1. Opiekun grupy informuje słuchaczy na początku każdego roku szkolnego o zasadach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują słuchaczy o wymaganiach 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych. 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Opinię poradni słuchacze dołączają do dokumentów 
składanych przy zapisie na semestr pierwszy lub bezpośrednio po jej otrzymaniu z poradni. 

4. Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza. Szkoła nie udziela informacji o 
osiągnięciach słuchaczy osobom nieuprawnionym. 

5. Nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną zobowiązany jest ją uzasadnić ustnie lub 
pisemnie. 

6. Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz oceny bieżące ustala się według skali  ocen z § 111 
ust.1. 

7. Ocena z prac kontrolnych i egzaminów. 

8. Prace pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według 
skali procentowej z § 113 ust. 3 pkt. 5. 
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Praktyka zawodowa 

§ 145. 1. Na początku każdego semestru, w którym przewidziana jest praktyka zawodowa, 
kierownik szkolenia praktycznego przedstawia słuchaczom zakres wymagań edukacyjnych. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, 
jeżeli przedłoży on jeden z dokumentów: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 
zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, 
świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w 
zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w 
zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej; 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w 
którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla 
zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci; 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym 
się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3, powinno być przedłożone kierownikowi 
szkolenia praktycznego w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki 
zawodowej. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić po ustaleniu przez Dyrektora Szkoły 
Policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, 
i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, musi 
odbyć pozostałą części w zakresie i terminie określonym przez kierownika szkolenia praktycznego. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki 
zawodowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony”, „zwolniona” odpowiednio 
w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu oraz podstawę prawną zwolnienia. 

Podstawy dopuszczenia do egzaminu 

§ 146. 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole policealnej prowadzonej w 
formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z 
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z 
pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę 
kontrolną.  

3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy 
czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w 
ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 
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4. Egzamin semestralny przeprowadza się na ostatnich zajęciach przewidzianych w określonym 
semestrze z danego przedmiotu. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów 
semestralnych. 

5. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 
semestralnego ustnie lub pisemnie. 

6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych 
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora 
Szkoły. 

7. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu 
semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 
później niż do dnia 31 sierpnia. 

Zwolnienia z egzaminu 

§ 147. 1. Słuchacz Szkoły Policealnej prowadzonej w formie zaocznej jest zwolniony z części 
ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną 
co najmniej bardzo dobrą. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną 
uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej. 

3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną semestralną. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

§ 148. 1. Zasady podchodzenia do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych ustalone są w 
§ 136 ust. 1-4 oraz § 136 ust. 6-8. 

1) Egzamin poprawkowy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
praktycznego ma formę zadania praktycznego; 

2) Słuchacz, może ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny w przypadku przeniesienia z innej szkoły, 
indywidualnego toku nauczania. 

Zwolnienie z zajęć 

§ 149. 1. Dyrektor szkoły słuchaczowi powtarzającemu semestr może zaliczyć zajęcia 
edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwolnić 
go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy 
przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, 
potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 
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3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.1, w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się "zwolniony”, „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest 
równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną 
uzyskaną w wyniku egzaminu w poprzednim semestrze. 

Promowanie słuchaczy. 

§ 150. 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
semestralnej otrzymał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2. Słuchacz nie jest promowany na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej: 

1) otrzymał stopnie niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminów 
poprawkowych; 

2) nie zdał egzaminu poprawkowego; 

3) nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych lub do nich nie przystąpił.  

3. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, 
słuchacz szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu 
potwierdzający uzyskanie lub nie uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy. 

4. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, Dyrektor Szkoły 
skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

5. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek 
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz 
w okresie kształcenia w danej szkole. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, słuchacz, składa do Dyrektora Szkoły, nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji 
słuchaczy. 

7. Słuchacz kończy Szkołę Policealną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 
się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze 
programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego 
typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. . 

8. Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez Szkołę należy wpisywać w 
pełnym brzmieniu. 

Postanowienia końcowe. 

§ 151. 1. Słuchacz ma prawo odwołać się od klasyfikacyjnej oceny semestralnej tylko wtedy, 
gdy jego zdaniem nauczyciel wystawił mu ocenę niezgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania. 

2. Odwołanie (na piśmie) słuchacz powinien złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie nie 
późniejszym niż 2 dni robocze od zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor wyznacza termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności po uzgodnieniu z 
słuchaczem nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
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4. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor Szkoły powołuje komisję w 
składzie: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący, 

2) nauczyciel uczący słuchacza danego przedmiotu jako egzaminator,  

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 

5. Ocena uzyskana z egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wyższa od ustalonej przez 
nauczyciela, staje się oceną klasyfikacyjną. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace z egzaminów semestralnych mogą być udostępnione 
słuchaczowi do wglądu przez nauczyciela sprawdzającego na jego pisemną prośbę w uzgodnionym 
terminie. 
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DZIAŁ VIII.  
FUNKCJONOWANIE ORAZ OCENIANIE W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH 

Rozdział 1.  
Funkcjonowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

Postanowienia wstępne 

§ 152. 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespół Szkół Technicznych w 
Międzychodzie. 

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej 
kwalifikacji. 

3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne. 

Organizacja kursu 

§ 153. 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć. 

2. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu. 

3. Jedna godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut. 

4. Przebieg kursu dokumentowany jest w dzienniku lekcyjnym. 

5. Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje: 

1) program nauczania; 

2) dziennik zajęć; 

3) listy obecności; 

4) ewidencję wydanych zaświadczeń; 

5) protokołach zaliczenia zajęć w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

§ 154. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie 
słuchaczy. 

2. Słuchacz zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

1) niepodjęcia kursu w terminie miesiąca od rozpoczęcia kursu; 

2) nieuzupełnienia wymaganych dokumentów; 

3) nieuzyskania frekwencji na poziomie minimum 80% czasu przeznaczonego na każde zajęcia 
edukacyjne w każdym okresie oceniania. 

Prawa i obowiązki słuchacza 

§ 155. 1. Uczestnicy kursu zwani dalej słuchaczami mają prawo do: 
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1) zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 
2) uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu. 

2. Słuchacze zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu,  
a w szczególności: 

1) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu; 

2) dbać o dobre imię Szkoły; 

3) odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Szkoły; 

4) dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

5) przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ; 

6) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne oraz innych; 

7) powiadomić Szkołę o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych. 

3. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących. 

§ 156. 1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem 
zajęć. 

2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i kryteria zaliczania materiału 
nauczania. 

3. Przedmiotowe systemy oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i 
podają słuchaczom do wiadomości w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w semestrze. 

Zakres praw i obowiązków opiekuna  

§ 157. 1. Opiekun grupy ma obowiązek rozwiązywać problemy kursantów i prowadzących 
zajęcia związane z procesem dydaktycznym. 

2. Opiekun grupy ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację 
kursu oraz szczegółowy plan zajęć objętych programem. 

3. Opiekun grupy ma prawo wnioskować do dyrektora o nieskreślenie z listy osób 
odbywających kurs w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Opiekun grupy informuje słuchaczy na początku każdego kursu o zasadach organizacji i 
zaliczania kursu. 

Rozdział 2.  
Organizacja oceniania 

§ 158. 1. Zaliczenia semestru przez słuchacza dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

2. Oceny zaliczające semestr z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwane dalej semestralnymi 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 
3. 
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3. Ocenę semestralną z praktyk zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun (kierownik) praktyk zawodowych; 

2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej 
nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego. 

§ 159. 1. Semestralne oceny w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym 
brzmieniu. 

2. Oceny semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 
kontynuowania nauki lub ukończenia kursu. 

3. Szczegółowe kryteria ocen bieżących określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować słuchaczy o terminie, formie i zakresie 
planowanych sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis terminu do dziennika lekcyjnego). 

5. Obecność słuchacza na sprawdzianach jest obowiązkowa. 

6. Na kursie nie ocenia się zachowania. 

§ 160. 1. Zaliczenie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje słuchacz na podstawie 
ocen wystawionych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

2. Formy zaliczenia ustala nauczyciel uczący dany przedmiot. 

3. Po przeprowadzonym zaliczeniu sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska 
zdających słuchaczy, klasę, nazwę semestru, nazwisko nauczyciela, przedmiot, ocenę z zaliczenia 
danego przedmiotu. 

4. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 161. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz 
formułowaniu oceny. 

2. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania w kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
znajdują się w § 132 ust. 2. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje zagadnienia z  § 132 ust. 3. 

Szczegółowe zasady oceniania. 

§ 162. 1. Opiekun grupy informuje słuchaczy na początku każdego roku szkolnego o zasadach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych informują słuchaczy o wymaganiach 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych. 
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3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Opinię poradni słuchacze dołączają do dokumentów 
składanych przy zapisie na semestr pierwszy lub bezpośrednio po jej otrzymaniu z poradni. 

4. Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza. Szkoła nie udziela informacji o 
osiągnięciach słuchaczy osobom nieuprawnionym. 

5. Nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną zobowiązany jest ją uzasadnić ustnie lub 
pisemnie. 

6. Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz oceny bieżące ustala się według skali  ocen z § 111. 
ust. 1. 

7. Ocena z prac kontrolnych i egzaminów. 

Prace pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według 
skali procentowej z § 113 ust. 3 pkt. 5. 

Egzaminy poprawkowe  

§ 163. 1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 
oceny z jednego albo dwóch zajęć edukacyjnych w danym semestrze. 

2. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono 
dodatkowy termin egzaminu semestralnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności. 

3. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 
zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru 
wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. Nauczyciel odnotowuje wyznaczony termin egzaminu 
poprawkowego w dzienniku lekcyjnym, słuchacz poświadcza informację o nim własnoręcznym 
podpisem. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w trybie określonym dla egzaminów semestralnych. 

6. Ocena, jaką słuchacz uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczną oceną 
semestralną. 

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie i dostarczył do trzech dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o 
zdarzeniu losowym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły, po zakończeniu semestru jesiennego w terminie nie później niż do końca lutego lub po 
zakończeniu semestru wiosennego w terminie nie później niż do 31 sierpnia. 

Zwolnienie z zajęć  

§ 164. 1. Słuchacz podejmujący kształcenie na kursie posiadający: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny; 



117 
 

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 
równorzędny; 

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski; 

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 

5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego; 

6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; 

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 

może być zwolniony, na swój wniosek złożony do uczącego danych zajęć z całości lub części 
zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w 
dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie 
zwolnienie. 

2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje uczący tego przedmiotu na podstawie przedstawienia przez 
słuchacza oryginału dyplomu, świadectwa lub indeksu. 

3. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj 
dokumentu będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

4. W przypadku zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia edukacyjne, o którym mowa 
w ust. 1 w dzienniku lekcyjnym pomniejsza się stan klasy o liczbę słuchaczy zwolnionych z 
poszczególnych zajęć. 

5. Kierownik szkolenia praktycznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę 
potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego 
okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu. 

Ukończenie kursu  

§ 165. 1. Słuchaczowi, który ukończył kurs Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie 
wystawia zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012 Nr34 poz. 186) w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

3. Zaświadczenie jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji. 

4. Zaświadczenie jest wydawane słuchaczowi dopiero po uregulowaniu przez niego wszystkich 
przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu. 
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DZIAŁ IX.  

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW (SŁUCHACZY) W SZKOLE 

Rozdział 1.  
Zadania Szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 

§ 166. 1. Dyrektor zapewnia uczniom bezpieczny pobyt w Szkole w zakresie przygotowania 
budynku i terenu Szkoły poprzez: 

1) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

2) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

3) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor 
Szkoły co najmniej raz w roku; 

4) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych w 
sposób wyraźny i trwały; 

5) ogrodzenie terenu Szkoły; 

6) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

7) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami; 

8) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń 
nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i obsługi, pracowni zawodowych  w apteczki 
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 
udzielania tej pomocy; 

9) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów; 

10) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów; 

11) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego; 

12) zapewnienie monitoringu wnętrza i otoczenia budynku szkolnego. 

2. Dyrektor zapewnia uczniom bezpieczny pobyt w Szkole w zakresie organizacji zajęć 
edukacyjnych i pracy Szkoły poprzez: 

1) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych 
dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego 
samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;  

2) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli; 

3) przestrzeganie liczebności grup na zajęciach wychowania fizycznego, w pracowniach i innych 
przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) współdziałanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem; 

5) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 
i wycieczkach poza teren placówki; 
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6) organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników Szkoły; 

7) podjęcie działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do 
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez 
zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 

§ 167. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 
(słuchaczy), nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z listą uczniów wymagających szczególnej opieki ze 
względu na ich choroby i niepełnosprawności, którą przedstawia pedagog szkolny oraz zapewnić 
wymaganą opiekę. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 
przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów zachowania (wulgarne słownictwo, agresywne postawy wobec 
kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może 
zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi 
osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 
lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń 
szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 
szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczania do palenia papierosów na terenie Szkoły a w razie stwierdzenia takiego 
przypadku – wpisania uwagi w dzienniku; 

8) nadzorowania obecności osób postronnych przychodzących do Szkoły; 

9) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku zgodnie z obowiązującymi w szkole Procedurami 
postępowania w przypadku zagrożenia.  

5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły, wicedyrektora lub kierownika kształcenia 
zawodowego. 

6. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 
w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 
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7. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

8. Przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych 
w laboratoriach i pracowniach nauczyciel zaznajamia ich z zasadami  i metodami pracy 
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku 
roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego 
zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne 
warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych. 

12. Opiekunowie pracowni i sali gimnastycznej ustalają regulamin korzystania z pracowni i sali 
gimnastycznej. Nauczyciele korzystający z pracowni i sali gimnastycznej  mają obowiązek zapoznać 
wszystkich uczniów z poszczególnymi regulaminami. 

13. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 
zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 
bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia 
usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć 
w danym miejscu; 

2) nie może pozostawić uczniów bez opieki; 

3) kontroluje właściwą postawę i zachowanie uczniów, koryguje zauważone nieprawidłowości, 
dba o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

4) może zwalniać uczniów chcących skorzystać z toalety pojedynczo; 

5) zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia 
i temperatury; 

6) zapewnia opiekę i udziela pierwszej pomocy uczniom (słuchaczom), którzy ulegli wypadkowi 
lub źle się czują zgodnie ze szkolnymi Procedurami postępowania w przypadku zagrożenia;  

7) pomaga innemu nauczycielowi, który udziela pierwszej pomocy lub zajmuje się w inny sposób 
bezpieczeństwem ucznia (słuchacza), poprzez zajęcie się pozostawionymi uczniami w 
sąsiedniej pracowni; 

8) może w szczególnej sytuacji zwolnić ucznia z uczestnictwa w swoich zajęciach po konsultacji 
telefonicznej z jego rodzicami lub na pisemną prośbę rodzica. 

14. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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15. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły. 

Zadania uczniów 

§ 168. 1. Wszyscy uczniowie (słuchacze) mają obowiązek dostosowania się do poleceń 
nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas przebywania na terenie Szkoły oraz 
podczas organizowanych przez Szkołę wyjść i wycieczek.  

2. Uczeń (słuchacz) ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy każdej potrzebującej tego osobie 
w miarę swoich umiejętności. 

3. Uczeń ma obowiązek zawiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego podczas 
przerwy lub innego pracownika Szkoły o każdym zagrożeniu bezpieczeństwa swojego i innych osób, 
w tym również nieprzestrzegania przez innych uczniów obowiązujących w Szkole zasad 
bezpieczeństwa. 

4. Uczniowi nie wolno samowolnie opuścić terenu Szkoły. Z danej lekcji uczeń może być 
zwolniony przez wychowawcę, Dyrektora Szkoły lub nauczyciela prowadzącego lekcję. 

Rozdział 2.  
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów 

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły  

w sytuacjach trudnych. 

§ 169. 1. Informacje ogólne 

2. Sytuacje trudne – zdarzenia, okoliczności i zachowania, które bezpośrednio lub pośrednio 
zakłócają tryb funkcjonowania szkoły, zagrażają bezpieczeństwu młodzieży bądź nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, wpływają na demoralizację uczniów. 

3. Do sytuacji trudnych zalicza się: 

1) używanie przez ucznia alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających; 

2) znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk;  

3) znalezienie na terenie szkoły broni , materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych 
substancji i przedmiotów; 

4) działania agresywne wobec innych; 

5) zachowania autodestrukcyjne. 

§ 170. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły     znajduje 
się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

1) W przypadku stwierdzenia, że uczeń pił alkohol lub zażywał narkotyki (dobrowolne przyznanie 
się ucznia), nauczyciel wpisuje uwagę; 

2) Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i Dyrektora Szkoły; 

3) Nauczyciel/dyrektor powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów i  zobowiązuje ich do 
przybycia do Szkoły; 
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4) Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają przybycia do Szkoły lub kontakt z nimi jest niemożliwy, 
albo zachowanie ucznia przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji Policji, 
Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę. 

§ 171. Postępowanie dorosłych w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik  szkoły 
znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk ( dopalacz): 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje 
przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 
przyjazdu Policji. Próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję; 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

§ 172. Działania dorosłych w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, 
że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyk (dopalacz): 

1)  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, 
psycholog, dyrektor szkoły) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał 
zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 
ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel i inny pracownik szkoły nie mają prawa 
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia; 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców /opiekunów ucznia i 
wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa; 

3) W przypadku, jeśli uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 
zawartości teczki Dyrektor Szkoły wzywa policję, która ma prawo przeszukać rzeczy i odzież 
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w 
jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami; 

5) Dyrektor bądź pedagog powiadamia bezzwłocznie o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia i 
wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w Szkole.    

§ 173. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel zauważy lub dowie się, że uczeń pali 
papierosy: 

1) W przypadku palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły nauczyciel wpisuje uczniowi 
uwagę;  

2) Nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę/pedagoga; 

3) Pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczno–ostrzegawczą; 

4) Uczeń zobowiązuje się do zaprzestania palenia papierosów; 

5) Dyrektor szkoły uprawniony jest do zgłoszenia Policji faktu palenia papierosów na terenie 
szkoły przez uczniów, a tym samym umożliwia Policji udzielenie uczniowi kary mandatu; 

§ 174. Działania dorosłych w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów 
niebezpiecznych: 

1) W przypadku znalezienia na terenie Szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo osobom 
przebywającym na terenie szkoły, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów; 
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2) Powiadomić niezwłocznie Dyrektora Szkoły; 

3) Dyrektor Szkoły natychmiast wzywa policję.   

§ 175. Postępowanie dorosłych wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły  niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu wychowawcę  i 
Dyrektora Szkoły; 

2) Nauczyciel ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia przeprowadzając 
rozmowę ze sprawcą i ofiarą oraz świadkami w obecności wychowawcy klasy lub pedagoga 
szkolnego. Sporządza notatkę ze zdarzenia; 

3) Nauczyciel przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie Szkoły) Dyrektorowi lub 
pedagogowi pod opiekę; 

4) Dyrektor, pedagog lub wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia- sprawcy i prosi 
ich o niezwłoczne przybycie do szkoły; 

5) W przypadku rozboju bądź uszkodzenia ciała, a także gdy sprawca nie jest uczniem Szkoły, 
Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję; 

6) Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego wskazana zabezpiecza ewentualne dowody 
przestępstwa i przekazuje je policji;  

7) Wychowawca, pedagog lub Dyrektor Szkoły ustala z uczniem – sprawcą, w jaki sposób może 
naprawić efekty swego działania (w przypadku agresji skierowanej na przedmioty) lub jaką 
formę zadośćuczynienia przyjąć (w przypadku agresji skierowanej przeciwko drugiemu 
człowiekowi); 

8) Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń nadal przejawia zachowania agresywne, 
Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym sądu rodzinnego. 

§ 176. Postępowanie dorosłych wobec ucznia- ofiary: 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły udziela pierwszej pomocy lub wzywa karetkę pogotowia 
w przypadku gdy ofiara doznała obrażeń; 

2) Nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły lub pedagoga; 

3) Dyrektor lub pedagog wzywa rodziców ucznia; 

4) Gdy niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i 
ewentualnych świadków zdarzenia Dyrektor niezwłocznie wzywa policję. 

§ 177. Działania interwencyjne dorosłych w przypadku uzyskania informacji lub podejrzeń, że 
uczeń przejawia zachowania autoderstrukcyjne i istnieje realne zagrożenie zamachem samobójczym 
ucznia: 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły dzieli się swoimi spostrzeżeniami z wychowawcą, 
pedagogiem szkolnym lub Dyrektorem Szkoły; 

2) W przypadku przeczucia, że zagrożenie samobójstwem ma charakter bezpośredni, zapewnia 
stałą opiekę uczniowi i stara się nawiązać z nim rozmowę na ten temat. W razie trudności prosi 
o pomoc wychowawcę klasy lub specjalistów (psychologa, pedagoga); 

3) Dyrektor szkoły w razie konieczności wzywa pomoc – pogotowie ratunkowe, policję i w czasie 
tej interwencji dba o to, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie; 

4) Wychowawca klasy lub pedagog niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekunów ucznia i prosi 
o ich przybycie do szkoły. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie z nimi opracowuje plan 
dalszych działań w stosunku do ucznia. Razem z nimi ocenia ryzyko dalszego zagrożenia i 
ewentualnie sugeruje konieczność hospitalizacji dziecka; 
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5) W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się do szkoły, 
Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny; 

6) Po minięciu fazy kryzysu wychowawca, pedagog śledzą dalsze zachowania ucznia, zapewniając 
mu pełną opiekę i dbając o jego poczucie bezpieczeństwa. Stale monitorują jego stan 
psychiczny; 

§ 178. 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek reagowania na każde nawet najmniejsze sygnały 
wysyłane przez ucznia, mogące świadczyć o jego chęci popełnienia samobójstwa. 

2. Przykłady specyficznych zachowań ostrzegawczych, świadczących o zamiarach 
samobójczych to: 

1) uczeń mówi (lub wyraża to w inny sposób) o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku 
nadziei; 

2) mówi wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisze list pożegnalny lub testament; 

3) w ostatnim czasie pozbywa się osobistych i cennych dla niego przedmiotów; 

4) w ostatnim czasie unika kontaktów, również z bliskimi kolegami, izoluje się, zamyka się w 
sobie; 

5) zaniechał zajęć, które do tej pory sprawiały mu przyjemność; 

6) używa wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, wiążą się z końcem, 
zaprzestaniem, odejściem; 

7) w ostatnim czasie przejawia dużą zmianę charakteru, nastroju, występują nietypowe 
zachowania; 

8) przestał dbać o wygląd i higienę osobistą lub zmienił inne nawyki zachowania; 

9) źle sypia, cierpi na bezsenność, nie ma apetytu; 

10) w przeszłości podejmował już próby samobójcze; 

11) przejawiał inne zachowania ryzykowne, okaleczał się, spożywał alkohol, używał narkotyków, 
itp.; 

12) w ostatnim czasie doświadczył jakiejś traumy, sytuacji stresowej, np. przeżył stratę ważnej 
relacji z kimś bliskim lub śmierć osoby bliskiej; 

13) przejawia zainteresowanie tematyką śmierci, umierania, reinkarnacji, życia po śmierci; 

14) fascynują go znane osoby (np. gwiazdy pop kultury), które popełniły samobójstwo. 

§ 179. Działania  dorosłych w sytuacjach kryzysowych – nagłych, nieoczekiwanych i 
drastycznych zdarzeniach, takich jak: zabójstwo, samobójstwo, wzięcie zakładników lub nagła śmierć: 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły jednoznacznie ustala rodzaj zdarzenia i wszystkie 
okoliczności zajścia. Informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły, który niezwłocznie uruchamia 
działania zespołu reagowania kryzysowego; 

2) Dyrektor szkoły lub inny wybrany członek zespołu reagowania kryzysowego niezwłocznie 
wzywa policję i inne służby porządkowe oraz pogotowie ratunkowe; 

3) Członkowie zespołu reagowania kryzysowego identyfikują osoby potrzebujące pomocy. 
Zapewniają im bezpieczeństwo i opiekę medyczną; 

4) Wszystkim uczestnikom zdarzenia ( w zależności od potrzeb) zapewniają opiekę 
psychologiczną. 
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§ 180. Postępowanie nauczyciela w przypadku niewłaściwego zachowania rodzica lub innej 
osoby dorosłej w stosunku do uczniów, nauczycieli lub innych osób na terenie szkoły ( np. działanie 
pod wpływem alkoholu, przemoc, groźby): 

1) Jeżeli nauczyciel dowie się o niewłaściwym  zachowaniu rodzica lub innej osoby dorosłej na 
terenie szkoły, zaprasza tę osobę na rozmowę do gabinetu dyrektora szkoły w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. Rozmowa odbywa się w obecności Dyrektora i pedagoga szkolnego; 

2) W przypadku, gdy rodzic odmawia współpracy z nauczycielem, a jego zachowanie zagraża 
zdrowiu lub życiu innych osób, Dyrektor Szkoły zawiadamia Policję. 

§ 181. Postępowanie nauczyciela w przypadku wagarów: 

1) Wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia w celu ustalenia przyczyny 
nieobecności ucznia w szkole lub zawiadomienia ich o stwierdzonych wagarach; 

2) Wychowawca kontaktuje się z pedagogiem szkolnym. Wychowawca lub pedagog przeprowadza 
z uczniem rozmowę profilaktyczno–ostrzegawczą. 

§ 182. Postępowanie nauczyciela w przypadku zniszczenia mienia innych uczniów i szkoły: 

1) Nauczyciel, który zauważa zachowanie agresywne ucznia wobec przedmiotów lub zostanie o 
nim poinformowany, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi; 

2) W przypadku niszczenia sprzętu, umeblowania, budynku, toalet itp. nauczyciel wpisuje uwagę;  

3) Wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić/ zminimalizować 
efekty swojego działania ( np. zwrot kosztów). Informuje o tym Dyrektora Szkoły i 
rodziców/opiekunów. 

§ 183. Postępowanie nauczyciela w przypadku niewłaściwego zachowania ( nie będącego 
czynem karalnym) ucznia wobec innych osób: 

1) W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia w stosunku do nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły, a także podczas, wyjazdów klasowych i ogólnoszkolnych, uroczystości i 
imprez szkolnych, zawodów sportowych w szkole i poza szkołą, podczas pobytu w bibliotece 
szkolnej i w sali multimedialnej, nauczyciel wpisuje uwagę; 

2) W przypadku oszustwa, fałszowania podpisów i dokumentów nauczyciel wpisuje uwagę; 

3) W przypadku stosowania wulgarnego słownictwa, zaczepiania słownego lub fizycznego 
nauczyciel wpisuje uwagę; 

4) Nauczyciel, który zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany, 
zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi; 

5) Wychowawca/pedagog przeprowadza ze sprawcą i ofiarą rozmowę, mającą na celu wyjaśnienie 
okoliczności zdarzenia. Ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia; 

6) W szczególnych przypadkach wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia 
i przeprowadza z nim rozmowę. 

Pierwsza pomoc 

§ 184. 1. Pierwszej pomocy udziela uczniowi (słuchaczowi) nauczyciel sprawujący nad nim 
opiekę w czasie zajęć edukacyjnych lub nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu szkolnym, jeśli do 
zajścia dochodzi podczas przerwy międzylekcyjnej. 

2. Ucznia, który źle się czuje, nie wolno kierować do pielęgniarki bez opieki. 
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3. Pogotowie ratunkowe wzywa w razie potrzeby nauczyciel, który opiekuje się uczniem 
(słuchaczem) i był świadkiem zasłabnięcia/zdarzenia. 

4. O złym samopoczuciu ucznia lub wypadku należy powiadomić jego rodziców w celu 
ustalenia dalszego postępowania. Rodziców powiadamia nauczyciel, który udzielił uczniowi pierwszej 
pomocy lub, na prośbę nauczyciela -  pedagog, pielęgniarka albo pracownik sekretariatu. 

5. Nauczyciel, po udzieleniu pierwszej pomocy, może przekazać opiekę nad uczniem do czasu 
przybycia rodziców, (jeśli nie ma zagrożenia życia ucznia),  pielęgniarce lub pedagogowi. 

6.  O wszelkich zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu uczniów należy poinformować 
niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

Postanowienia końcowe. 

§ 185. 1. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

2. Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, których 
zasady określa Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo–turystycznych. 

3. Zakres i sposób wykonywania zadań bhp mogą regulować szczegółowo zarządzenia 
dyrektora szkoły, z którymi zapoznani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. 
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DZIAŁ X.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 186. 1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i 
zadań Szkoły, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

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

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy.  

4. Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie używa pieczęci urzędowych o następującej 
treści:  

1) pieczęć podłużna prostokątna o treści: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ul. Św. Jana Pawła 
II 6a, 64-400 Międzychód Tel./fax: (95)748 24-20 NIP: 595-12-09-239, Regon: 639815279 

2) pieczęcie okrągłe mała i duża  dla każdego typu szkół z godłem państwowym w środku i 
napisem w otoku: 

a) technikum: TECHNIKUM NR 1 W MIĘDZYCHODZIE 

b) liceum: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W 
MIĘDZYCHODZIE 

c) gimnazjum: GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W MIĘDZYCHODZIE 

§ 187. 1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) Organu Prowadzącego Szkołę; 

5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

3. Statut Szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 
Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły jest upoważniony, po każdorazowej zmianie do Statutu, do przygotowania 
tekstu jednolitego Statutu. 

5. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej. 

6. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie obowiązuje z chwilą uchwalenia przez 
Radę Pedagogiczną w dniu 28 listopada 2017 roku. 

 

 


