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PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 9899.
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017
r. poz. 60 ze zm.) – art. 322.

PRZEPISY OGÓLNE
Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art.98-99,
2. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w
Kępnie,nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych w szkole,
3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,
4. klasie – należy przez to rozumieć oddział.

ROZDZIAŁ I
Informacje o szkole
§1
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, w skrócie ZSP Nr 1
w Kępnie.
2. Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno.
3. Szkoła jest publiczną szkołą ponadpodstawową.
§2
Szkoła posiada sztandar.
§3
1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kępińskiz siedzibą ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§4
Szkoła prowadzi naukę w języku polskim.
§5
1. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie wchodzą następujące typy szkół:
1) Liceum Ogólnokształcące Nr II o 4 – letnim cyklu nauczania na podbudowie programowej
szkoły podstawowej,
2) Technikum Nr 1 o 5 – letnim cyklu nauczania, które kształci w zawodach:
a. technik architektury krajobrazu,
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b. technik ekonomista,
c. technik handlowiec,
d. technik informatyk,
e. technik mechanik,
f. technik ochrony środowiska,
g. technik reklamy,
h. technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Wszystkie organy szkoły oraz przepisy zapisane w Statucie są wspólne dla obu typów Szkół.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły
§6
1.

2.

3.
4.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydawanych na jej
podstawie uwzględniając program wychowawczo – profilaktyczny szkoły,a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
2) umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
3) umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminu zawodowego w Technikum Nr 1,
4) umożliwia dokonywanie świadomego wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych
i innych formach kształcenia,
5) rozbudza potrzebę samokształcenia,
6) przygotowuje młodzież do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy,
umiejętności współżycia i podejmowania decyzji,
7) przygotowuje młodych ludzi do wypełniania obowiązków obywatelskichi rodzinnych
w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności, kierując się zapisami
zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskazaniami wynikającymi
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach
Dziecka.
Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów:
1) wpaja normy i zasady moralne regulujące społecznie pożądany charakter stosunków
międzyludzkich,
2) rozbudza pragnienie czynnego uczestnictwa w kulturze oraz postawy twórcze i aktywność
kulturalną,
3) dba o rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz swoich możliwości –
przeciwdziała wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm prawnych.
Szkoła kształtuje postawy wobec patologii społecznych:
1) wdraża młodzież do pracy nad odnajdywaniem swej tożsamości,
2) rozwija poczucie własnej wartości i pomaga w szukaniu miejsca w otaczającym świecie,
3) przygotowuje ucznia do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu rodzinnym,
grupierówieśniczej i społeczności lokalnej,
4) uczy poszukiwania informacji, krytycznego doboru ich źródła i oceny ich wiarygodności,
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5.

5) kształci umiejętności rozwiązywania problemów.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe:
1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
2) udziela uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami
narządów ruchu, słuchu i wzroku,
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
§7

1.

2.

3.

4.

5.

Szkoła zapewnia opiekę wychowawczo – opiekuńczą w czasie zajęć dydaktycznych
i pozalekcyjnych:
1) każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za zdrowie i życie powierzonej jego
opiece młodzieży,
2) odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych,
pozaszkolnych i pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia lub organizator
imprezy,
3) opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę sprawuje nauczyciel
i osoby upoważnione zgodnie z kartą wycieczki (wycieczki, rajdy, biwaki, wyjścia do kina
itp.); wycieczki prowadzone są zgodnie z rocznym planem i regulaminem wycieczek,
4) w czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z planem i regulaminem dyżurów.
Uczniowie mogą być corocznie ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w wybranej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski instytucji ubezpieczającej. Koszty
ubezpieczenia ponoszą rodzice uczniów.
Szkoła otacza szczególną opieką indywidualną uczniów niepełnosprawnych
oraz z zaburzeniami rozwojowymi, mającymi trudności w nauce, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym poprzez:
1) organizację nauczania indywidualnego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
i specjalistyczne,
2) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
3) udzielanie indywidualnej pomocy przez nauczycieli uczących i wychowawców klas,
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia na podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym poradnispecjalistycznej,
5) działalność profilaktyczną z uczniami niedostosowanymi społecznie.
W przypadku ciąży uczennicy dopuszcza się jej uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych
po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. W przypadku
przeciwwskazań w uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych szkoła stwarza możliwość
uzupełnienia wiedzy poprzez samokształcenie kierowane.
Szkoła może realizować inne zadania zlecone przez organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, a nie ujęte w statucie, jeżeli wynikają one z jej funkcji.
§8

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
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§9
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno –
pedagogiczną.
Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły,
a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznaniu
i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie. Potrzeba objęcia ucznia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowisk
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom ucznia i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a w szczególności
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi szkołami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia
3) dyrektora szkoły,
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
6) poradni,
7) asystenta edukacji romskiej,
8) pomocy nauczyciela,
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9)
10)
11)
12)

pracownika socjalnego,
asystenta rodziny,
kuratora sądowego,
organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
8. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności ucznia,
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęcia o charakterze terapeutycznym,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej,
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
7) warsztatów,
8) porad i konsultacji.
9. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny i inni specjaliści zatrudnieni w szkole prowadzą
w szkole:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień,
2) doradztwo edukacyjno – zawodowe.
11. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.

ROZDZIAŁ III
Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje
§10
1.

Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość:
1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych
ustawą i statutem szkoły,
2) uczestnictwa w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) wymiany bieżących informacji związanych z planowaniem i podejmowaniem działań.
3. Szczegółowy tryb, sposób i zasady współdziałania tych organów określają wewnętrzne
regulaminy szkoły.
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§11
1.
2.
3.

Dyrektor szkoły powołany jest przez Zarząd Powiatu Kępińskiego.
Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy
szkoły.
Ponadto dyrektor szkoły:
1) współdziała z organem prowadzącym szkołę w zakresie realizacji zadań wymagających
takiego współdziałania oraz realizuje jego zlecenia i wnioski w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie Prawo Oświatowe,
2) przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy
szkoły, kieruje ich realizacją i składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania
z ich realizacji oraz udziela informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły dwa razy w roku szkolnym,
3) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
4) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
5) opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny,
7) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8) przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
9) współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
10) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich
do innych oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,
11) organizuje warunki do prawidłowej realizacji praw zawartych w Konwencji o Prawach
Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej,
12) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
13) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczyciela oraz opiekę nad nauczycielem
rozpoczynającym pracę,
14) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
15) załatwia sprawy osobowe pracowników oraz określa zakres ich odpowiedzialności
materialnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu do tego niezbędnych
warunków,
16) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym
pracownikom szkoły,
17) występuje z wnioskami, po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków
zawodowych w sprawie nagród, odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły,
18) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonuje zadania
dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
19) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku
oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
20) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,
8
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21) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
22) organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,
23) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe
wykorzystanie druków szkolnych,
24) organizuje przeglądy techniczne szkoły oraz prace konserwacyjno – remontowe,
25) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkoły,
26) wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału
1 – 3 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,
27) dopuszcza do użytku w szkole na wniosek nauczycieli programy nauczania dla zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i programy nauczania zawodu,
28) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw
podręczników obowiązujące w danym roku szkolnym,
29) powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi
uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,
30) zapewnia i organizuje pomoc materialną dla uczniów wymagających szczególnej opieki –
w miarę posiadanych środków – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim,
31) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
32) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony,
33) powołuje i odwołuje przewodniczących zespołów przedmiotowych i wychowawczych
Rady Pedagogicznej,
34) zawiera umowy dotyczące praktycznej nauki zawodu z podmiotami, w których uczniowie
szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu,
35) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
36) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczeń wydanych przez Poradnię
Pedagogiczno–Psychologiczną,
37) organizuje zajęcia dodatkowe.
Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) organizowanie i kierowanie pracą szkoły w zakresie wypełniania przez nią funkcji
podstawowych (dydaktyczno – opiekuńczej) i pomocniczych (administracyjno – finansowo
– gospodarczej),
2) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego ich
rozwoju,
5) ustalenie w uzgodnieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny programu
wychowawczo – profilaktycznegoszkoły w przypadku gdy w terminie 30 dni
od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie osiągnie porozumienia z Radą
Pedagogiczną w sprawie tych programów,
6) wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
7) dysponowanie środkami finansowymi szkoły określonymi w planie finansowym szkoły,
dyrektor ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
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8)

5.
6.
7.
8.

powierzanie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych oraz
odwoływanie z nich, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
9) przyjmowanie i skreślanie uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły,
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
10) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
oraz innych pracowników,
11) decydowanie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach pełnienia
funkcję Administratora Danych Osobowych,
12) dokonywanie zmian profilów kształcenia, wprowadzenia nowych kierunków kształcenia
zawodowego w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po zaopiniowaniu przez
Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Radę Rynku Pracy,
13) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki i wyznacza nauczyciela –
opiekuna na wniosek lub za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej oraz Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w tym poradnispecjalistycznej.
Dyrektor szkoły może przekazać część swoich kompetencji nie zastrzeżonych ustawą na osoby
pełniące funkcje kierownicze w szkole.
Dyrektor wraz z głównym księgowym odpowiada za prawidłową realizację budżetu szkoły.
Dyrektor ustala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną formy pozyskiwania dodatkowych
środków i prawidłowego nimi gospodarowania.
Dyrektor rozwiązuje sprawy sporne po wysłuchaniu stron.
§11

1.

Rada Pedagogiczna jest organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz
pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu i
praktyki zawodowej.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, którego zadaniem jest przygotowanie,
zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania oraz jego prowadzenie.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych
oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej ½ członków.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Obrady protokołuje członek Rady, wybrany przez przewodniczącego.
10. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) udzielanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
na zajęciach,
4) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
po zaopiniowaniu ich przez Rade Rodziców,
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
9) ustalanie regulaminu swojej działalności,
10) uchwalanie statutu szkoły albo jego zmian,
11) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów,
12) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
11.Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:
1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania,
2) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,
3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
4) uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
7) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu
problemowo-zadaniowego,
8) wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
9) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
10) delegowanie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły,
11) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
12) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
13) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli,
14) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły,
15) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
16) opiniowani propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
17) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela
od oceny pracy,
18) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,
19) zaopiniowanie propozycji dyrektora dotyczących form realizacji zajęć wychowania fizycznego,
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12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora
szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
13. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności Rady Pedagogicznej określa
jej regulamin.
§12
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (klasowych),
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału
na pierwszym zebraniu rodziców.
Rada Rodziców działa w szkole dla zapewnienia ciągłej współpracy rodziców ze szkołą
w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły.
Szkołę w kontaktach z Radą Rodziców reprezentuje dyrektor.
Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo –
profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Rada Rodziców opiniuje:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
3) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów do ćwiczeń,
4) wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze
z wkładem rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin
Rady Rodziców.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły. Bieżącą działalność Rady Rodziców zgodnie z regulaminem kontroluje
komisja rewizyjna, wyłoniona przez Radę Rodziców spośród wszystkich członków Rady
Rodziców.
§13

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

W szkole działa Samorząd Uczniowski.
Reprezentanci wszystkich uczniów szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, a reprezentanci
uczniów poszczególnych klas – Samorząd Klasowy.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego, określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organem Samorządu Uczniowskiego reprezentującym ogół uczniów jest Rada Samorządu
Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły.
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw ucznia takich jak:
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1)

7.

prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami oraz sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania,
2) prawo współuczestniczenia w tworzeniu programu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły oraz zasad wewnątrzszkolnego oceniania,
3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
6) opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez młodzież
w wyborach powszechnych i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
Samorząd Uczniowski ma prawo gromadzić środki finansowe i wydawać je zgodnie
z regulaminem Samorządu.

Zasady współdziałania organów szkoły
§14
1.

2.

3.

W szkole obowiązują następujące zasady współdziałania organów szkoły:
1) wszystkie organy działające w szkole muszą ze sobą współpracować i wzajemnie się
wspierać mając na celu dobro ucznia i szkoły,
2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny, plany powinny być
uchwalone nie później niż do końca września;
3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów
w celu wymiany informacji i poglądów;
4) każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć
się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię
lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
5) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących podaje się do wiadomości w szkole w sposób zwyczajowo przyjęty,
w szczególności na stronie internetowej, podczas apeli organizacyjnych i spotkań
z uczniami.
Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w celu sprawnego funkcjonowania
placówki. Współdziałanie polega na:
1) sprawnym przepływie informacji pomiędzy organami;
2) opracowywaniu, opiniowaniu i uchwalaniu planów pracy szkoły, zgodnie z założeniami
statutu;
3) organizowaniu dodatkowych działań na rzecz szkoły;
4) wspólnym rozwiązywaniu kwestii spornych dotyczących nauczycieli, uczniów
i rodziców.
Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.
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ROZDZIAŁ IV
Organizacja pracy szkoły
§15
Kalendarz roku szkolnego określa Minister na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej.
§16
1.
2.

Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizowane są zgodnie z programami nauczania
poszczególnych zawodów.
§17

1.
2.

Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego są organizowane w oddziałach
lub grupach.
Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych
jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką.
§18

Praktyczna nauka zawodu realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
odbywa się według programu nauczania zawodu z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
§19
Organizowane są dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych zwiększające szansę zatrudnienia.
Zajęcia prowadzone są w porozumieniu z organem prowadzącym.
§20
1.
2.

Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza kończące się klasyfikacją uczniów.
Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
§21

Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego są organizowane w oddziałach (klasach).
§22
W ramach kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego uczeń realizuje wszystkie zajęcia
edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania.
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§23
1.
2.

3.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach
liczących powyżej 24 uczniów.
W przypadku zajęć edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, podział na grupy jest obowiązkowy na nie więcej
niż połowie tych zajęć w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących
nie więcej niż 26 uczniów łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
§24

1.

2.

Organizacja czasu pracy na lekcjach:
1) podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym,
2) godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Zajęcia edukacyjne prowadzone są w salach lekcyjnych, klasopracowniach, salach
gimnastycznych, boisku sportowym, czytelni, a zajęcia, dla których z treści programu nauczania
wynika konieczność realizacji ćwiczeń, prowadzone są w pracowniach przedmiotowych.
§25

1.
2.

Na praktyczną naukę zawodu składa się praktyka zawodowa i zajęcia praktyczne.
Organizacja praktycznej nauki zawodu w Technikum Nr 1:
1) podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu uczniów jest umowa zawarta między
szkołą a zakładem pracy,
2) praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie z programem nauczania zawodu,
3) miejscem odbywania praktyki zawodu powinny być firmy (przedsiębiorstwa)
o charakterze działalności gospodarczej zbieżnym do profilu kształcenia,
4) program praktycznej nauki zawodu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych
pod kierunkiem kierownika szkolenia praktycznego,
5) przebiegiem praktycznej nauki zawodu kieruje kierownik szkolenia praktycznego,
6) przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu uczniowie powinni być zapoznani
z celami zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej oraz z zasadami BHP na stanowisku
pracy,
7) po zakończeniu praktycznej nauki zawodu zakład pracy (zakładowy opiekun praktycznej
nauki zawodu) potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji,
wraz z oceną i opinią,
8) praktyczna nauka zawodu jest bezpłatna.
§26

1.

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) sale lekcyjne,
2) pracownie przedmiotowe,
3) klasopracownie,
4) sale gimnastyczne,
5) szatnie,
6) bibliotekę z czytelnią,
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7)
8)

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

pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenia do prowadzenia działalności ekonomicznej i finansowej,administracyjnej,
technicznej i obsługi,
9) archiwum szkolne,
10) pokój nauczycielski,
11) pomieszczenia dla zaplecza gospodarczego,
12) radiowęzeł.
Pracownie przedmiotowe działają według opracowanego regulaminu.
Pracownie przedmiotowe wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia
ćwiczeń zgodnie z przepisami BHP.
Wydatki na pracownie przedmiotowe pokrywane są z budżetu szkoły.
Dyrektor wyznacza opiekuna pracowni przedmiotowej.
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie ćwiczeń w pracowniach przedmiotowych odpowiadają
nauczyciele prowadzący zajęcia.
Wyposażenie pracowni przedmiotowych może być dotowane przez Radę Rodziców
oraz innych ofiarodawców.
§27

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Infrastruktura szkoły jest objęta monitoringiem wizyjnym.
Kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone we wszystkich pomieszczeniach,
w których przebywają uczniowie i pracownicy, z wyjątkiem toalet, pomieszczeń do prowadzenia
zajęć lekcyjnych i szatni na sali gimnastycznej .
Monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę.
Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni.
Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora.
Odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń
przeciwko uczniom, nauczycielom i innym pracownikom przebywającym na terenie szkoły
lub mieniu szkolnemu oraz na wniosek organów porządkowych.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§28
1.
2.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w tym: pracowników
ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie odrębnych
przepisów.

Prawa i obowiązki nauczyciela
§29
1.
2.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych jest funkcjonariuszem publicznym.
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3.

4.

W szczególnoścido zadań nauczyciela należy:
1) realizowanie programów kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach,
zespołach, grupach dążąc do osiągnięcia w optymalnym stopniu celów ustalonych
w programach i w planach pracy szkoły,
2) prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie
z osiągnięciami współczesnej nauki,
3) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów,
4) wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, aktywności i umiejętności
działania zespołowego, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
5) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub będącym w trudnej sytuacji
życiowej,
6) systematyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów i ich ocenianie zgodnie
z obowiązującym zasadami klasyfikowania, promowania i oceniania oraz ocenianiem
wewnątrzszkolnym (WSO),
7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających,
maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w oparciu o ustalone
przez dyrektora harmonogramy,
8) bezstronne i obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
9) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole,
10) współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną
w sprawach związanych z wynikami pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
11) aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołu przedmiotowego,
12) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powierzonej jego opiece młodzieży podczas
zajęć dydaktycznych, w czasie przerw oraz wycieczek i innych zajęć,
13) natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły lub w razie jego nieobecności
Wicedyrektora o wypadku w szkole,
14) przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu
uczniów,
15) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16) reprezentowanie szkoły zgodnie z poleceniami dyrektora w celu realizacji jej zadań
statutowych,
17) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć
pozalekcyjnych, arkuszy ocen uczniów w formie papierowej i elektronicznej, sporządzanie
szczegółowych planów dydaktycznych i dokonywania wpisów o ich realizacji, wymagań
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych oraz innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, a wynikających
z charakteru zatrudnienia,
18) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, do których mają dostęp
w zakresie wymaganym do pełnienia obowiązków pracowniczych.
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u któregostwierdzono
zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom.
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5.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym
niezwłocznie dyrektora szkoły.
§30

1.

Do uprawnień nauczyciela należy w szczególności:
1) prawo do decydowania w sprawie doboru metod pracy, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego w nauczaniu
swojego przedmiotu, wyboru więcej niż jednego podręcznika biorąc pod uwagę zakres
rozszerzony (liceum i technikum),
2) wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania
dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i programów nauczania zawodu,
3) korzystanie z programów nauczania, podręczników oraz książek metodycznych
stanowiących własność szkoły i zarejestrowanych w bibliotece szkolnej,
4) zapewnienie przez dyrekcję odpowiednich warunków lokalowych i właściwego
wyposażenia w podstawowy sprzęt szkolny,
5) korzystanie z wyposażenia i urządzeń szkolnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej
wraz z młodzieżą na zasadach nieodpłatnych,
6) korzystanie z pomocy ze strony osób sprawujących nadzór pedagogiczny
oraz nauczycieli doradców metodycznych w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
7) umożliwianie przez dyrekcję szkoły podnoszenia swoich kwalifikacji w różnych formach
doskonalenia nauczycieli w granicach możliwości finansowych szkoły,
8) pomoc wyspecjalizowanych ośrodków takich jak: służby zdrowia, poradni pedagogiczno
psychologicznej itp., w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
9) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej wystawianej swoim uczniom,
10) prawo wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych
dotyczących uczniów,
11) prawo do bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
12) zapewnienia ze strony dyrekcji szkoły bezpieczeństwa i godności osobistej w ramach
wykonywania swoich zadań dydaktycznych i opiekuńczych oraz występowania z urzędu
w jego obronie ze strony kierownictwa szkoły.
§31

Nauczyciel, któremu zlecono pełnienie obowiązków opiekuna pracowni przedmiotowej
dba o jej odpowiednie wyposażenie techniczne i estetyczny wygląd oraz utrzymuje w należytym
stanie jej urządzenia i wyposażenie.
§32
Do nauczyciela prowadzącego wychowanie fizyczne należy zapewnienie prawidłowego rozwoju
fizycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia,
organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.
§33
1.

Nauczyciel odpowiedzialny jest za wywiązywanie się z powierzonych obowiązków oraz:
1) realizację podstawy programowej w przedmiocie, którego uczy,
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów warunkach i trybie
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
bieżącą organizację procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego,
zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikające
z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia z jego strony,
za zdarzenia wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów jemu przydzielonych,
za przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego
lub na wypadek pożaru,
za przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu
uczniów.
§34

1.
2.

3.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
nauczycielowi, zwanemu wychowawcą.
Wychowawca będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie
opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc warunki
wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia.
Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem
w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołów i konfliktów uczeń – nauczyciel lub
uczeń - pracownicy szkoły.
§35

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie troski o właściwy stosunek uczniów do nauki jest:
1) utrzymywanie kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy,
2) interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem
uczniowskim i nauczycielskim przyczyn niepowodzeń w szkole,
3) analiza frekwencji uczniów, wyjaśnianie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych,
4) określenia form i terminów usprawiedliwienia nieobecności uczniów,
5) informowanie uczniów i rodziców o organizowanych zajęciach pozalekcyjnych
oraz pobudzanie ich do aktywnego korzystania z zasobów czytelniczych,
6) współdziałanie w organizowaniu poradnictwa oraz udzielanie uczniom informacji
o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji w sprawie
wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia zgodnie z ich upodobaniami
i potrzebami gospodarki,
7) działanie w kierunku pogłębiania zamiłowania uczniów do obranego zawodu,
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb
i trudności uczniów, w tym także zdrowotnych organizując im odpowiednie formy
pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych.
§36

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie wychowywania moralno – społecznego jest:
1) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

i współdziałania, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów
koleżeństwa i przyjaźni oraz ustaleniu norm etycznych i zasad postępowania,
opracowanie programu wychowawczego z uwzględnieniem propozycji Samorządu
Klasowego i rodziców,
rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska,
wdrażanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy i szkoły,
poinformowanie o odpowiedzialności wychowanków za ład, czystość i estetykę klasy
i terenu szkoły,
rozwijanie form samorządowego życia klasy,
interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich i utrzymywanie
kontaktu z opiekunami tych organizacji,
budzenie zainteresowań uczniów życiem i potrzebami środowiska,
inspirowanie ich do udziału w pracach na rzecz środowiska,
współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej pracy,
wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą, wdrażanie ich
do świadomego postępowania zgodnie z zasadami regulaminu uczniowskiego,
badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów w szkole, podejmowanie
środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, nauczycielami oraz sugerowanie
kontaktu z instytucjami udzielającymi wsparcia,
wywieranie wpływu na dbałość ucznia o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju.
§37

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie organizowania opieki i pomocy materialnej
dla uczniów:
1) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z Radą
Rodziców, Samorządem Uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami
i organizacjami.
§38

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie opieki nad zdrowiem uczniów:
1) wdrażanie do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym, i poza szkołą,
2) interesowanie się stanem zdrowia uczniów, współpraca z lekarzem i higienistką
oraz rodzicami.
§39

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach
opieki wychowawczej:
1) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu,
indywidualne rozmowy z rodzicami, poznanie warunków domowych, współdziałanie
z radą klasową rodziców w sprawach wychowawczych realizowanych przez szkołę,
omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodziców,
2) włączenie rodziców w życie klasy i szkoły,
3) troska o uczniów z domów dziecka i rodzin zastępczych, systematyczny kontakt
z ich opiekunami.
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§40
1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej
i prowadzenia spraw administracyjnych:
1) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen w formie papierowej
i elektronicznej,
2) wypisywanie i wydawanie świadectw szkolnych,
3) wystawianie opinii uczniom na ich wniosek oraz wnioski sądów, prokuratury i innych
instytucji mających prawo do ich żądania,
4) wystawianie ocen z zachowania,
5) przygotowanie i referowanie informacji dotyczących spraw klasy na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i szkolnego Zespołu Profilaktyczno – Wychowawczego,
6) sporządzanie danych statystycznych uczniów tej klasy,
7) prowadzenie rejestru udzielanych nagród i kar,
8) sporządzanie doraźnych informacji o klasie dla potrzeb administracyjnych.
§41

1.

Zadaniem wychowawcy klasy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieranie ucznia wybitnie uzdolnionego,
5) informowanie dyrektora o konieczności udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
§42

1.

Uprawnienia wychowawcy klasy:
1) współdecyduje z Samorządem Uczniowskim klasy i rodzicami uczniów o programie
i planie działań wychowawczych na rok szkolny i na okres nauki w danym typie szkoły,
2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznejw swej
pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) decyduje o ocenach z zachowania swoich wychowanków,
4) ma prawo wnioskować o udzielenie uczniom nagród i kar,
5) ma prawo do ustanawiania (przy współpracy z Radą Rodziców i dyrekcją szkoły) własnych
form nagradzania i motywowania wychowanków,
6) ma prawo wnioskować o udzielenie uczniom pomocy materialnej,
7) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków dokierownictwa szkoły,
8) ma prawo do obsługi administracyjnej ze strony szkoły, związanych z realizacją zadań
wychowawcy klasy.
§43

1.

Wychowawca klasy odpowiada za:
1) osiągnięcie celów wychowawczych i opiekuńczych w swojej klasie,
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego klasy i szkoły,
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3)
4)
5)

poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej
sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,
rzetelność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, sporządzane
informacje administracyjne i statystyczne,
jakość i poziom współpracy z rodzicami.

Struktura i zakres kompetencji stanowisk kierowniczych szkoły
§44
1.

W szkole są następujące stanowiska kierownicze:
1) dyrektor szkoły,
2) wicedyrektor do spraw dydaktycznych,
3) wicedyrektor do spraw wychowawczo – opiekuńczych,
4) kierownik szkolenia praktycznego.
§45

1.

Kompetencje wicedyrektora do spraw dydaktycznych:
1) planuje, organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczną szkoły,
2) opracowuje tygodniowy podział godzin dla całej szkoły,
3) organizuje tok zajęć w szkole,
4) wyznacza doraźne zastępstwa nauczycieli i prowadzi ich ewidencję w kartach zastępstw,
5) rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
6) sprawuje bezpośredni nadzór nad nauczycielami według grup przedmiotowych,
7) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
8) przewodniczy zespołowi ds. oceny bezpieczeństwa obiektów szkolnych,
9) w czasie nieobecności dyrektora reprezentuje szkołę na zewnątrz,
10) ocenia pracę i wnioskuje do dyrektora szkoły o wyróżnienia, nagrody i kary dla podległych
nauczycieli,
11) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie dyżurów nauczycielskich,
12) organizuje i prowadzi nadzór nad działalnością pozalekcyjną szkoły,
13) ocenia stan bezpieczeństwa szkoły,
14) analizuje potrzeby szkoły w zakresie bezpieczeństwa oraz przedstawia radzie pedagogicznej
wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w szkole.
§46

1.

Kompetencje wicedyrektora do spraw wychowawczo – opiekuńczych:
1) planuje, organizuje i prowadzi nadzór nad pracą wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
2) odpowiada za organizację imprez i uroczystości szkolnych oraz udział młodzieży
w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych,
3) planuje, organizuje i koordynuje wypoczynek młodzieży, wycieczki szkolne, imprezy
sportowo – rekreacyjne oraz konkursy przedmiotowe,
4) organizuje i planuje działalność biblioteki szkolnej,
5) kieruje działalnością profilaktyczną i nadzoruje całość spraw związanych z resocjalizacją,
6) inspiruje, współpracuje i nadzoruje pracę organizacji młodzieżowych, uczniowskich,
Samorządu Uczniowskiego,
7) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia,
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8)
9)
10)
11)

nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
współpracuje z Radą Rodziców,
sprawuje bezpośredni nadzór nad nauczycielami według grup przedmiotowych,
ocenia pracę i wnioskuje do dyrektora szkoły o wyróżnienia, nagrody i kary dla podległych
nauczycieli.
§47

1.

Kompetencje kierownika szkolenia praktycznego:
1) planuje, organizuje i kontroluje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów szkoły,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny ze strony szkoły nad praktyczną nauką zawodu,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad przydzielonymi nauczycielami,
4) organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
uczniów i absolwentów,
5) nadzoruje opracowanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych programów praktyki
zawodowej oraz zajęć praktycznych,
6) współpracuje z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu,
7) nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
8) ocenia pracę i wnioskuje do dyrektora szkoły o wyróżnienia, nagrody i kary dla podległych
nauczycieli.

Nauczyciel pedagog
§48
1.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwienie ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo – profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach
oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,
8) wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnętrznego systemu doradztwa oraz zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia,
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizacji przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzeniai odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się,
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13) wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,
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14)
15)
16)
17)

umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami,
podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
współpraca z wicedyrektorem szkoły d.s. wychowawczo – opiekuńczych w sprawie oceny
stan bezpieczeństwa szkoły, analizy potrzeb szkoły w zakresie bezpieczeństwa
oraz opracowania wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Pracownicy administracyjno – biurowi oraz pracownicy obsługi
§49
1.
2.

Szczegółowy wykaz stanowisk niepedagogicznych znajduje się w arkuszu organizacyjnym
szkoły.
Zadania pracowników niepedagogicznych określone są w przydziale czynności pracowników
administracji i obsługi.
§50

1.

Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań
związanych z obsługą szkoły,
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizacje zadań administracyjnych
lub zadań związanych z obsługą szkoły,
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w odrębnych przepisach,
4) nagród dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zgodnie
z regulaminem przyznawania nagród,
5) odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania,
6) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych w odrębnych przepisach,
7) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,
8) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.
§51

Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek reagować na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu
uczniów, natychmiast poinformować dyżurującego dyrektora o wypadkach na terenie szkoły
oraz przestrzegać procedur postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu uczniów.

Nauczyciel bibliotekarz
§52
1.
2.

Nauczyciel bibliotekarz podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) administruje biblioteką,
2) gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne,
3) dokonuje selekcji zbiorów,
4) ustala technikę udostępniania zbiorów i ich kontroli,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

zapoznaje wszystkich uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,
udostępnia zbiory,
udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
prowadzi zajęcia czytelnicze,
tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,
tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania
kultury czytelniczej uczniów,
informuje nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowuje
analizy czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej,
zgłasza udział biblioteki w konkursach czytelniczych,
wzbogaca i doskonali warsztat pracy,
prowadzi dokumentację biblioteki (księga inwentarzowa, rejestr ubytków, ewidencji
wypożyczeni, statystyki czytelnictwa, dziennik pracy biblioteki),
uczestniczy w skontrum wraz z zespołem innych nauczycieli.
§53

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

Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
poprzez możliwość udziału w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na problemy
i potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły.
Dyrektor szkoły zapewnia warunki do działania szkolnego wolontariatu.
Opiekę nad szkolnym wolontariatem sprawują koordynatorzy wyznaczeni spośród grona
nauczycieli przez dyrektora.
Zasady pracy Szkolnego Koła Wolontariatu regulują odrębne przepisy.
§54

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

W szkole jest zorganizowany wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu:
1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy dotyczącej własnych predyspozycji i potrzeb
zawodowych,
2) rozwijanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym i zawodowym,
3) dostarczanie wiedzy z zakresu rynku pracy oraz umiejętności poruszania się po nim,
4) udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych.
Poradnictwo zawodowe stanowi system działań oparty na współpracy wielu podmiotów.
W procesie doradczym uczestniczą nauczyciele, wychowawcy klas, specjaliści i inne osoby
wspomagające.
Osobą odpowiedzialną za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
w szkole jest dyrektor.
Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora doradztwa zawodowego.
Zadaniem szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego jest:
1) współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
edukacji zawodowej,
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2)
3)
4)
5)

badanie predyspozycji zawodowych uczniów,
indywidualne poradnictwo zawodowe – rozmowy doradcze, spotkania indywidualne
i w grupach,
upowszechnianie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwości uzyskiwania
informacji o sytuacji na rynku pracy krajowym, Unii Europejskiej i poza nią,
współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w zakresie
poradnictwa i pomocy specjalistycznej uczniom i rodzicom.

Biblioteka szkolna
§55
2.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest interdyscyplinarną pracownią, służącą
realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych uczniów oraz doskonaleniu pracy nauczycieli.
3. W skład biblioteki szkolnej wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia i pomieszczenieze stanowiskami
komputerowymi.
4. Biblioteka gromadzi zbiory potrzebne do realizacji zadań statutowych szkoły, w szczególności
podręczniki szkolne, materiały ćwiczeniowe, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową,
prasę i multimedia.
5. W bibliotece szkolnej udostępnia się do wglądu obowiązujące dokumenty z zakresu prawa
wewnątrzszkolnego.
6. Użytkownikami biblioteki mogą być uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły
i rodzice uczniów.
7. Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu, w czytelni lub wypożyczać je na zajęcia
edukacyjne lub do domu.
8. Czas pracy biblioteki i czytelni jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły
do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
9. Zadania biblioteki i czytelni określa osobny regulamin opiniowany przez Radę Pedagogiczną
i zatwierdzony przez dyrektora.
10. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą również ewidencję wypożyczeni (§52 p.16).
11. W celu realizacji zadań biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi oraz
publicznymi i prowadzonymi przez uczelnie wyższe.

Zespoły przedmiotowe
§56
1.
2.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole tworzą zespoły.
Pracą Zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący.
§57

1.

W szkole mogą być powołane zespoły przedmiotowe:
1) zespół przedmiotów humanistycznych,
2) zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
3) zespół przedmiotów zawodowych,
4) zespół języków obcych,
5) zespół wychowania fizycznego,
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6)
7)
8)

zespoły ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
zespół wychowawczy,
zespoły problemowo – zadaniowe.
§58

Zadania Zespołów są regulowane odrębnym dokumentem.

ROZDZIAŁ VI
Zasady rekrutacji uczniów
§59
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej technikum, liceum ogólnokształcącego są regulowane
odrębnym dokumentem.

Uczniowie
§60
1.

Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
2) przygotowywać się rzetelnie do udziału w zajęciach edukacyjnych; aktywnie uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych, punktualnie uczęszczać na lekcje oraz właściwie zachowywać się
podczas zajęć,
3) wykonywać polecenia nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych oraz wyjść i wycieczek
szkolnych,
4) przestrzegać zasad uczciwości – nie stosować niedozwolonych praktyk podczas pisania
prac oraz szanować prawo autorskie,
5) w terminie do 7 dni od zakończenia okresu absencji wystąpić do swojego nauczyciela
wychowawcy z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności,
6) w razie konieczności wcześniejszego wyjścia ze szkoły przedstawić swojemu wychowawcy
lub dyrektorowi dyżurującemu prośbę rodzica o pozwolenie na samodzielne opuszczenie
przez ucznia zajęć lekcyjnych w czasie trwania lekcji,
7) uczeń w przypadku nieobecności mającej trwać dłużej niż 7 dni powinien powiadomić
o tym fakcie wychowawcę, podając uzasadnienie.
8) prośby wymienione w punktach 5) i 6) powinny być przedstawione pisemnie,
a. w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisane przez rodzica lub prawnego
opiekuna,
b. w przypadku ucznia pełnoletniego, o ile wyrazi wolę samodzielnego usprawiedliwiania
się i zaakceptuje to rodzic, podstawą usprawiedliwienia jest oświadczenie ucznia;
o zasadności usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy,
9) dbać o czystość, higienę i schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój stosowny
do miejsca, czasu i okoliczności oraz strój gimnastyczny na zajęciach wychowania
fizycznego,
10) w dniach uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy,
11) godnie reprezentować szkołę,
12) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny z zachowania,
27

13) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów
oraz ich rodziców,
14) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
15) chronić własne zdrowie i życie, przestrzegać zasad higieny oraz BHP w laboratoriach
i pracowniach przedmiotowych,
16) przestrzegać zakazu palenia papierosów (również e-papierosów), spożywania alkoholu,
zażywania narkotyków i innych substancji odurzających,
17) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
18) przestrzegać wewnątrzszkolnych regulaminów i zasad postępowania obowiązujących
w szkole.
§61
1.

Uczeń ma prawo do:
1) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom
w przypadku ich naruszenia,
2) swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) zapoznania się z programami nauczania i wymaganiami z poszczególnych przedmiotów,
4) podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań – także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie
narusza tym dóbr innych osób,
7) poszanowania godności i nietykalności osobistej ucznia,
8) korzystania z pomocy stypendialnej lub innych form pomocy materialnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
9) sprawiedliwej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
10) powiadomienia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
11) rozwijania swych zainteresowań i zdolności,
12) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
biblioteki,
14) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i opieki pedagogicznej oraz psychologicznej,
15) uczestnictwa i organizowania, za zgodą dyrektora, imprez kulturalnych, oświatowych,
sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających na jej terenie,
17) pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych czynnikami niezależnymi
od ucznia,
18) odwołania się od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
oraz zachowania na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania
zawartych w statucie szkoły,
19) jednokrotnego powtarzania klasy w przypadku nieotrzymania promocji do klasy
programowo wyższej,
20) zgłoszenia sprzeciwu wobec udzielania informacji na jego temat rodzicom lub opiekunom
prawnym po osiągnięciu pełnoletności.
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§62
Uczennica będąca w ciąży ma prawo do wszelkiej niezbędnej pomocy w celu ukończenia przez nią
szkoły.
§63
W przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw zawartych w konwencji o prawach
dziecka, uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi do dyrektora. Skarga winna być
rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni.

Nagrody i wyróżnienia
§64
1.

Uczeń może zostać wyróżniony lub nagrodzony za:
1) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych
organizowanych na szczeblu szkolnym i wyższym tj. powiatowym, okręgowym
i centralnym,
2) uzyskanie najlepszych wyników w nauce,
3) aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
4) czyny heroiczne.
§65

1.

Wyróżnienia i nagrody:
1) pochwała wychowawcy klasy,
2) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym,
3) list pochwalny dla rodziców wyróżniającego się ucznia lub absolwenta,
4) promocja z wyróżnieniem,
5) nagroda rzeczowa,
6) dyplom uznania za aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska.
§66

Wyróżnienia i nagrody z wyłączeniem §pkt. 1 przyznaje dyrektor szkoły na wniosek Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli lub Samorządu Uczniowskiego.
§67
Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych, a także działania
wolontaryjne odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
§68
List pochwalny otrzymują rodzice uczniów lub absolwentów spełniających warunki określone
przepisami wewnątrzszkolnymi.
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§69
Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej składa wniosek o stypendium Prezesa
Rady Ministrów dla jednego ucznia technikum i liceum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem
i uzyskał najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki
co najmniej dobre.

Kary ucznia
§70
1.

Uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem przez nauczyciela,
2) upomnieniem wychowawcy klasy,
3) upomnieniem dyrektora szkoły, udzielonym wobec klasy lub na apelu szkolnym,
4) naganą dyrektora szkoły, udzieloną wobec klasy lub na apelu szkolnym,
5) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,
6) skreśleniem z listy uczniów szkoły.
§71

1.

Wymierzone uczniowi kary łączą się z równoczesnym obniżeniem śródrocznej lub rocznej
oceny z zachowania.
§72

1.

2.
3.
4.

Dyrektor może zmniejszyć wymiar kary za pisemnym poręczeniem Rady Rodziców,
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub rady klasy po uprzednim ponownym
rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
W sprawach nie ujętych w powyższym paragrafie obowiązują zasady zawarte w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego.
Zatarcie kar określonych w§70 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) następuje z końcem okresu, w którym
nastąpiło przewinienie.
Zatarcie kary określonej w § ust.1 pkt. 4) następuje z końcem roku szkolnego.
§73

1.

Uczeń może być skreślony z listy za:
1) brutalne zachowanie się wobec innych uczniów zagrażające ich życiu, nietykalności
osobistej i poniżaniu ich godności,
2) wyraźny i notoryczny brak szacunku w stosunku do nauczycieli, pracowników i dyrekcji
Szkoły oraz celowe lekceważenie ich poleceń i zarządzeń,
3) wpływanie swoim negatywnym zachowaniem, brutalnością i wulgarnością na demoralizację
pozostałych uczniów szkoły,
4) celowe i obsesyjne niszczenie sprzętu i urządzeń szkoły,
5) uznanie za winnego przez organy wymiaru sprawiedliwości,
6) rozprowadzanie i używanie narkotyków, alkoholu i innych substancji odurzających,
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7)

2.

nieefektywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, przez które należy rozumieć uzyskanie
5 lub więcej ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji
śródrocznej lub rocznej,
8) nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekraczającą 150 godzin
w danym okresie,
Uczeń może być również skreślony z listy w przypadku, gdy uczniowi niepromowanemu szkoła
nie może zapewnić kontynuowania nauki w klasie, którą powinien powtórzyć.
§74

1.

Tryb postępowania przy skreśleniu z listy ucznia szkoły.
1) Pisemny wniosek o skreśleniu ucznia z listy z uzasadnieniem może złożyć dyrektorowi
szkoły każdy nauczyciel.
§75

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawcę do:
1) rozpatrzenia sprawy zgodnie ze statutem i wydania opinii,
2) pisemnego powiadomienia rodziców ucznia/ucznia pełnoletniego o możliwości skreślenia
ucznia z listy.
Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Dyrektor występuje do Samorządu Uczniowskiego o wydanie opinii w sprawie skreślenia ucznia
z listy uczniów.
Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Rada Pedagogiczna.
Uczeń zostaje skreślony na mocy decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej.
Decyzję o skreśleniu ucznia z listy z uzasadnieniem rodzice ucznia/uczeń pełnoletni otrzymują
na piśmie.
§76

1.
2.
3.

Uczeń bądź rodzice mają prawo odwołać się od decyzji do dyrektora szkoły w terminie 14 dni
od jej ogłoszenia.
Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedstawić odwołanie do rozpatrzenia Radzie
Pedagogicznej.
Uczeń bądź rodzice mają prawo odwołać się za pośrednictwem szkoły, od decyzji dyrektora
do organu nadzorującego szkołę w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia decyzji.
§77

W sprawach nie ujętych w niniejszym paragrafie obowiązują zasady zawarte w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego.
§78
Uczeń który przerwał naukę, zrezygnował ze szkoły lub ukończył naukę zobowiązany jest rozliczyć
się ze wszystkich spraw wynikających z organizacji nauki i dotyczących jego osoby w sposób
zwyczajowo przyjęty przez szkołę, tj. poprzez podpisanie karty obiegowej.
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§79
W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu
otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
§80
1.
1)
2)
3)
4)

Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:
gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
dla zabezpieczenia mienia szkoły przed ciężkimi stratami,
ze względu na inny interes społeczny,
ze względu na wyjątkowy interes strony.
§81

Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie do osoby wydającej decyzję,
w ciągu 14 dni.
§82
Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub opiekunowie uczniów
oraz pełnoletni uczniowie.

Rodzice
§83
1.

2.

Do obowiązków rodziców ucznia należy:
1) zapoznanie się ze statutem szkoły,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne,
3) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) respektowanie postanowień dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych
w ramach ich statutowych uprawnień,
5) poinformowanie wychowawcy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia dłuższej nieobecności
ucznia o jej przyczynach i przewidywanej długości,
6) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
7) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
8) poinformowanie wychowawcy klasy o chorobach dziecka zagrażających bezpieczeństwu
dziecka na terenie szkoły,
9) przekazanie szkole informacji o dziecku pełnoletnim będącym na utrzymaniu rodziców,
co wiąże się z obowiązkiem osobistego starania się o wychowanie dziecka – art. 135 §2
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec ucznia przez jego
rodziców lub niereagowania na wskazania szkoły, dyrektor może powiadomić o tym fakcie
organ nadzorujący, policję lub straż miejską lub organy sądowe.
§84

1.
2.

W sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki rodzice współdziałają ze szkołą.
W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
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1)

bieżącej informacji o ocenach, frekwencji, zachowaniu, planowanych sprawdzianach
oraz wydarzeniach szkolnych poprzez dziennik elektroniczny,
2) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny,
podczas zebrań, konsultacji oraz umówionych spotkań w sytuacji nagłej,
3) dostępu do podstawowych dokumentów szkolnych poprzez stronę internetową szkoły,
dziennik elektroniczny lub w bibliotece szkolnej,
4) informacji o zachowaniu, postępach lub przyczynach trudności w nauce podczas zebrań
z rodzicami, konsultacji oraz innych, umówionych spotkań w sytuacji nagłej,
5) informacji o funkcjonowaniu oddziału, planowanych działaniach wychowawcy wobec
oddziału podczas zebrań z rodzicami,
6) porad pedagoga szkolnego,
7) wnioskowania o dostosowanie warunków nauczania i egzaminów do zaleceń zawartych
o opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej,
8) wnioskowania o Indywidualny Program Nauczania, Indywidualny Tok Nauczania,
nauczanie indywidualne, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie
z odrębnymi przepisami,
9) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
10) przekazywania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi
oraz Kuratorowi Oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów –
Oddziałowej Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania uczniów
§85
1.
2.

3.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego, norm etycznych i moralnych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.
§86

1.

Cele oceniania:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom oraz nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach
w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno–
wychowawczej.
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§87
1.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymaniaprzez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowania o nich uczniów i rodziców,
3) ustalanie ocen bieżących i ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych idodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocenklasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnychuzdolnieniach ucznia.
§88

1.

2.

Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen, a także
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, przy czym:
1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji, nazywanej organizacyjną, przez nauczyciela
przedmiotu,
2) rodzice są informowani podczas pierwszego spotkania z wychowawcą w terminie
wyznaczonym przez dyrektora.
Wychowawca oddziału, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz
ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania,
3) o terminie i formie usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,
4) o obowiązku schludnego wyglądu i noszenia przez uczniów odpowiedniego stroju
codziennego, stroju gimnastycznego na lekcjach wychowania fizycznego, stroju
odświętnego (galowego) w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz egzaminów,
5) o zasadach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
(kamer, dyktafonów, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP) na terenie szkoły.

Zasady wnoszenia urządzeń i przedmiotów na teren szkoły
§89
1.

2.

Na terenie szkoły ustala się zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych (kamery, dyktafony, odtwarzacze, aparaty fotograficzne i inne) w czasie zajęć
dydaktycznych i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Za telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w przypadku kradzieży, zgubienia
lub zniszczenia, szkoła nie odpowiada.
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§90
Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów,
substancji łatwopalnych oraz leków (uwaga: leki mogą być używane tylko w przypadku pisemnej
informacji rodziców o konieczności ich stosowania).
§91
1.

2.

3.

4.
5.

Oceny klasyfikacyjne i bieżące są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców poprzez
dziennik elektroniczny, do którego dostęp za pomocą hasła i loginu posiadają wszyscy
uczniowie i rodzice uczniów.
Nauczyciel uzasadnia ocenę z pracy pisemnej w formie pisemnej z wykorzystaniem skali
procentowej określonej w ocenianiu wewnątrzszkolnym (WZO) i odnosi się do wymagań
zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).
Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia będzie udostępniana uczniowi na lekcji
przedmiotowej w chwili oddania prac pisemnych, a w przypadku nieobecności ucznia
na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły, a rodzicom na zebraniach bądź indywidualnych
spotkaniach z zastrzeżeniem, iż ani uczeń, ani rodzice nie mogą tej dokumentacji kopiować,
fotografować ani wynosić poza szkołę.
Sprawdzona i oceniona dokumentacja jest przechowywana przez nauczyciela do końca roku
szkolnego.Ulega zniszczeniu 7 dni po zakończeniu roku szkolnego.
Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno –
terapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia,
3) 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 wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który jest objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
§92

1.

2.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a oprócz powyższego wziąć pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego
aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły
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na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
§93
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego
języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć czasu lub całego okresu kształcenia w danym typie
szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
„zwolniony”.
§94
Wychowawca klasy jest obowiązany do informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia
w nauce. Informacje wychowawca przekazuje na spotkaniach z rodzicami organizowanych zgodnie
z planem pracy szkoły. W uzasadnionych przypadkach wychowawca prosi o przybycie do szkoły
rodziców w celu indywidualnej rozmowy o trudnościach w nauce lub problemach wychowawczych
ucznia.
§95
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż
do 31 stycznia.
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 z zachowania.
Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym
terminem zakończenia zajęć dydaktycznych.
Dokładne daty klasyfikacji, o których mowa w ust. 2 i 4 określa kalendarz ustalony na początku
każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły.
Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzącyposzczególne zajęcia
edukacyjne, ocenę z zachowania – wychowawca oddziału.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ustalane przede wszystkim jako wynik średniej
ważonej ocen cząstkowych. Wagi poszczególnych ocen określają przedmiotowe zasady
oceniania.
Nauczyciel ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną może wziąćrównież
pod uwagę w szczególności:
1) aktywność podczas lekcji, sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach (in plus),
2) nieobecności podczas prac pisemnych i brak gotowości ucznia do nadrobienia zaległości
(in minus),
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej stopniami.
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1)

Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się według skali:
Stopień
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Oznaczenie cyfrowe
6
5
4
3
2
1

Skrót literowy
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

§96
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu w przedmiotowym
systemie oceniania uczniów i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom. Wymagania edukacyjne
opiniuje zespół przedmiotowy.
§97
1.

Oceny w klasyfikacji śródrocznej i rocznej są wystawione w oparciu o średnią ważoną ocen
bieżących, przy czym ocena roczna jest wyliczana za pomocą średniej ważonej ocen
uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego obliczana według wzoru:

∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑤𝑖
𝑥𝑤 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑤𝑖
𝑥𝑤 – średnia ważona𝑎𝑖 – ocena formy aktywności 𝑤𝑖 – waga (odpowiadająca formie
aktywności).W ocenach bieżących nie stosujemy znaków „ + ” i „ – ”.
2.

3.
4.

5.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej śródrocznej i rocznej jest zaliczenie przynajmniej
połowy dużych form sprawdzania wiedzy. Wykaz dużych form sprawdzania wiedzy oraz rangi
tych form określa PZO.
Ocena śródroczna i roczna jest liczbą całkowitą otrzymaną w wyniku przybliżenia średniej
ważonej ocen bieżących uzyskanych w danym okresie lub w ciągu całego roku szkolnego.
W przypadku, gdy działy tematyczne przedmiotu nauczania są realizowane na zajęciach przez
kilku nauczycieli, roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu ustalają wspólnie
nauczyciele prowadzący zajęcia poszczególnych działów tematycznych. Nauczyciel prowadzący
zajęcia działu tematycznego ustala ocenęzgodnie ze wzorem średniej ważonej.
Liczbę całkowitą wyrażającą ocenę przelicza się według tabeli:
Wartość średniej ważonej
< 0,00 ÷ 1,74 >
< 1,75 ÷ 2,55 >
< 2,56 ÷ 3,55 >
< 3,56 ÷ 4,55 >
< 4,56 ÷ 5,55 >
< 5,56 ÷ 6,00 >

Odpowiednia ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
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6. Ustala się następujące kryteria oceniania prac pisemnych dla klas liceum ogólnokształcącego
i technikum:
< 0 % ÷ 38 %)
<38 % ÷ 52 %)
<52 % ÷ 71 %)
<71 % ÷ 88 %)
<88 % ÷ 95 %)
<95 % ÷ 100%>

punktów możliwych do uzyskania – niedostateczny
punktów możliwych do uzyskania – dopuszczający
punktów możliwych do uzyskania –dostateczny
punktów możliwych do uzyskania – dobry
punktów możliwych do uzyskania – bardzo dobry
punktów możliwych do uzyskania – celujący
§98

1.

2.

3.

Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel uczący
danego przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej, a wychowawca
informuje ucznia o przewidywanej ocenie z zachowania. Wychowawca na miesiąc
przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje rodzica
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala
kierownik praktycznej nauki zawodu na podstawie oceny proponowanej przez instruktora
praktycznej nauki zawodu lub opiekuna praktyki zawodowej i oceny z dzienniczka praktycznej
nauki zawodu oraz w przypadku praktyki zawodowej oceny z rozmowy dotyczącej
wykonywanych zadań zgodnie z programem praktyki zawodowej.
§99

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§100
1.

Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) praca klasowa obejmuje większy zakres przerobionego materiału,
2) sprawdzian,
3) kartkówka,
4) test sprawdzający,
5) wypracowanie,
6) odpowiedź ustna,
7) recytacja,
8) dyktando,
9) referat, prezentacja,
10) dyskusja,
11) praca na lekcji i praca w grupach,
12) opracowania i pomoce dydaktyczne przygotowane przez ucznia,
13) ćwiczenie laboratoryjne,
14) ćwiczenie praktyczne,
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2.

15) zajęcia warsztatowe,
16) projekt,
17) formy sprawnościowe na zajęciach wychowania fizycznego,
18) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,
19) inne określone w PZO.
Wyboru form i ich liczby dokonują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę
przedmiotu w PZO.
§101

1.

Ustala się główne formy aktywności, przypisując im obowiązujące wagi:
Forma aktywności

Waga

Praca klasowa

10

Sprawdzian

<6 – 8>

Kartkówka

<3 – 5>

Test sprawdzający

<8 – 10>

Odpowiedź ustna

<3 – 5>

Referat, prezentacja

5

Praca na lekcji i praca w grupach
2.

<3 – 5 >

Dodatkowe formy aktywności oraz wagi określają Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów.
§102

1.

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce:
1) sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce cechuje: obiektywizm, indywidualizacja,
konsekwencja, systematyczność, jawność,
2) duże formy (waga 8-10) muszą być zapowiedziane nie później niż 7 dni kalendarzowych
przed terminem ich realizacji i zapisane w dzienniku elektronicznym,
3) praca klasowa może być poprzedzona lekcją powtórzeniową, podczas której nauczyciel
zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału sprawdzany podczas tej pracy,
4) po pracy klasowej nauczyciel może wraz z uczniami dokonać analizy uwzględniając poziom
i postępy w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności odpowiednio
w stosunku do wymagań,
5) krótkie formy sprawdzania wiedzy (kartkówka) są formą sprawdzenia wiedzy bieżącej
(dotyczy trzech ostatnich tematów) lub niezbędnej do realizacji następnych zagadnień
podstawy programowej; mogą być niezapowiedziane,
6) krótkie formy sprawdzania wiedzy mogą być formą sprawdzenia zadania domowego,
w tym znajomości lektury,
7) termin poinformowania ucznia o ocenach z prac pisemnych wynosi 14 dni, a przypadku
prac klasowych 21 dni,
8) uczeń nieobecny nie podlega ocenianiu,
9) uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich prac klasowych i wypracowań w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela,
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2.

10) uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas pracy sprawdzającej (praca
klasowa, krótkie formy sprawdzania wiedzy) otrzymuje ocenę niedostateczną; odniesienie
do PZO,
11) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z formy pisemnej sprawdzania osiągnięć
ucznia, istnieje możliwość poprawy w okresie14 dnipo oddaniu ocenionej pracy,
12) po nieobecności ucznia trwającej co najmniej 7 dni dydaktycznych nauczyciel wyznacza
termin przystąpienia do prac klasowych i wypracowań,
13) w przypadku poprawy oceny przy wyliczaniu średniej ważonej bierzemy pod uwagę dwie
oceny przypisując im te same wagi,
14) każdą ocenę z poprawy należy wpisać do dziennika,
15) przy braku oceny z ustalonej formy aktywności we wzorze obliczającym średnią ważoną
ocen w miejsce oceny wpisujemy N.
Wszyscy uczniowie są zobowiązani do korzystania z systemu antyplagiatowego; dotyczy
wyznaczonych przez nauczyciela prac.
§103

1.

Częstotliwość sprawdzania:
1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel ma obowiązek dokonać
wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi),
2) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny lekcyjnej na tydzień, to ocenę
klasyfikacyjną nauczyciel wystawia co najmniej z dwóch ocen cząstkowych (w tym jednej
z pracy klasowej); jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze większym
niż jedna godzina lekcyjna na tydzień, to ocenę klasyfikacyjną nauczyciel wystawia
co najmniej z trzech ocen cząstkowych (w tym minimum z jednej pracy klasowej),
3) w przypadku nieodbycia się pracy klasowej z powodu nieobecności nauczyciela w dniu
pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z oddziałem, przy czym
nie obowiązuje siedmiodniowe wyprzedzenie.
§104

1.

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału elektroniczny dziennik lekcyjny oraz arkusze ocen,
w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym,
2) za prowadzenie dokumentacji oddziałowej odpowiedzialny jest wychowawca oddziału,
a nauczyciele mają obowiązek codziennego wpisu tematów lekcji oraz frekwencji uczniów
na lekcji.

Zasady oceniania zachowania
§105
1.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
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,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
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7)

okazywanie szacunku innym osobom.
§106

1.

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
1) wzorowe (wz),
2) bardzo dobre (bdb),
3) dobre (db),
4) poprawne (pop),
5) nieodpowiednie (ndp),
6) naganne (ng).
§107

1.

2.
3.
4.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
Uczeń jest oceniany przez cały czas pobytu w szkole, także podczas wycieczek i wyjść
szkolnych.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§108

1.

2.

Przewidywaną ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału na godzinie
do dyspozycji wychowawcy, nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,
uwzględniając w szczególności:
1) samoocenę ucznia,
2) opinie innych uczniów,
3) opinie nauczycieli i pracowników szkoły,
4) uwagi odnotowane w dzienniku elektronicznym,
5) frekwencję,
6) możliwość poprawy zachowania.
Wychowawca klasy ma prawo podwyższyć ocenę klasyfikacyjną zachowania za:
1) 100% frekwencję ucznia na zajęciach,
2) wysiłek podejmowany przez ucznia dla uzyskania lepszych wyników w nauce,
3) pracę ucznia nad doskonaleniem własnej osobowości,
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez udział ucznia w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, wolontariacie, przygotowaniu
imprez środowiskowych,
5) aktywną pracę ucznia na rzecz szkoły lub klasy (Samorząd Uczniowski, Samorząd Klasy,
przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych, reprezentowanie klasy),
6) wyjątkową kulturę osobistą i zdyscyplinowanie ucznia,
7) reagowanie przez ucznia na niewłaściwe zachowanie innych oraz niszczenie mienia
prywatnego i społecznego,
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8)
9)

pozytywne czyny ucznia wymagające szczególnej odwagi i poświęcenia,
aktywne uczestniczenie ucznia w pracach związanych ze wzbogacaniem wyposażenia
pracowni przedmiotowych i estetyki szkoły,
10) wpływ ucznia na koleżeńską atmosferę w klasie i inicjowanie pozytywnych działań klasy
udzielanie przez ucznia pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom.

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania
§109
1.

Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli:
1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział– ma min. 95%
frekwencję,
2) rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne,
3) godnie reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych lub bierze aktywny udział w pracach organizacji szkolnych, jest inicjatorem
imprez klasowych, szkolnych,
4) osiąga maksymalny poziom wyników w nauce – w miarę swoich możliwości,
5) jest inicjatorem lub aktywnym uczestnikiem regularnych działań na rzecz szkoły,
6) poszerza swoją wiedzę w kołach zainteresowań w szkole lub poza nią,
7) wyróżnia się kulturą osobistą – zachowuje się kulturalnie wobec pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów,
8) promuje zdrowe i bezpieczne warunki życia w szkole i środowisku,
9) dba o mienie szkoły.

2.

Do wystawienia oceny wzorowej konieczne jest spełnienie wszystkich punktów łącznie.
§110

1.

2.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:
1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, uczeń opuszcza zajęcia
szkolne tylko z ważnych usprawiedliwionych przyczyn, ma minimalnie 90% frekwencję,
2) rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne,
3) osiąga maksymalny poziom wyników w nauce – w miarę swoich możliwości,
4) poszerza swoją wiedzę w kołach zainteresowań w szkole lub poza nią,
5) bierze aktywny udział w pracach organizacji szkolnych, jest inicjatorem imprez klasowych,
szkolnych,
6) jest inicjatorem lub aktywnym uczestnikiem regularnych działań na rzecz szkoły,
7) wyróżnia się kulturą osobistą – zachowuje się kulturalnie wobec pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów,
8) dba o mienie szkoły.
Do wystawienia oceny bardzo dobrej konieczne jest spełnienie co najmniej 4 z wymienionych
kryteriów w tym koniecznie punktu w § 110 ust. 1 punkt 1).
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§111
1.

2.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:
1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział. Nie ma więcej
niż 4% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności oraz maksymalnie 10
nieuzasadnionych spóźnień w skali półrocza1,
2) osiąga dobry poziom wyników w nauce – w miarę swoich możliwości,
3) przestrzega zasad obowiązujących w szkole i regulaminów szkolnych,
4) aktywnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,
5) zachowuje się kulturalnie wobec pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
6) jest inicjatorem lub aktywnym uczestnikiem regularnych działań na rzecz szkoły,
7) dba o mienie szkoły.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia § 111 ust. 1 punkt 1), nie łamie zapisów zawartych
w Statucie szkoły, ale też nie wyróżnia się pozytywnie na tle klasy lub szkoły.
§112

1.

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli:
1) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
2) nie mawięcej niż 6% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności oraz maksymalnie
10 nieuzasadnionych spóźnień w skali półrocza,
3) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły – nie podejmuje z własnej inicjatywy prac
na rzecz klasy i szkoły,
4) przestrzega zasad obowiązujących w szkole i regulaminów szkolnych,
5) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie reaguje
na zwróconą mu uwagę.
§113

1.

2.

Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli:
1) ma więcej niż 6% nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w skali półrocza,
2) bardzo często spóźnia się na lekcje, w tym w trakcie dnia,
3) samowolnie opuszcza szkołę podczas zajęć,
4) arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
5) niszczy sprzęt szkolny, wyposażenie pomieszczeń – mienie szkoły,
6) nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole lub regulaminów szkoły,
7) używa tytoniu lub e-papierosów.
Spełnienie § 113 ust. 1 punkt 1) oraz jednego z pozostałych kryteriów jest warunkiem
wystarczającym do wystawienia oceny nieodpowiedniej z zachowania.
§114

1.

1

Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli:
1) bardzo często opuszcza zajęcia szkolne i spóźnia się (liczba nieobecności
nieusprawiedliwionych na zajęciach w ciągu okresu przekracza 200% godzin tygodniowego
wymiaru zajęć, stwierdzono częste ucieczki z zajęć),
2) spożywa alkohol,

Uzasadnione spóźnienia to: potwierdzone opóźnienie autobusu lub pociągu, nagłe zdarzenie losowe.
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2.

3) zażywa narkotyki lub inne substancje odurzające,
4) wchodzi w konflikt z prawem,
5) niszczy mienie szkoły,
6) bierze udział w destrukcyjnych grupach nieformalnych na terenie szkoły lub poza nią.
Spełnienie punktu § 114 ust. 1 punkt 1) i jednego z kryteriów jest warunkiem wystarczającym
do wystawienia oceny nagannej z zachowania.

Sprawdzian półroczny/roczny
§115
1.

2.

3.
4.

5.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu
zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania na drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej 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 prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 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. pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e. psycholog jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g. przedstawiciel Rady Rodziców.
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z tego przedmiotu 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.
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6.

7.

Ustalona przez komisję roczna 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.

Egzamin klasyfikacyjny
§116
1.

2.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
O możliwości nieklasyfikowania informuje się ucznia i jego rodziców 30 dni przed
śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
§117

1.
2.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. Wniosek musi wpłynąć najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem
Rady Pedagogicznej. We wniosku musi być uzasadnienie.
§118

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny program lub tok nauki.
§119
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§120
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, ale egzamin klasyfikacyjny
z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
§121
1.

Ocenę z części pisemnej egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala zgodnie z kryteriami
oceniania prac pisemnych zawartymi w§ 124 ust. 2, a ocenę części ustnej egzaminu
klasyfikacyjnego zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w § 89.
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2.

Ostateczną ocenę egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja powołana do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego.
§122

1.

2.

Egzamin klasyfikacyjny z praktyki zawodowej polega na odbyciu przez ucznia praktyki
zawodowej w okresie ferii letnich i zaliczeniu jej na ocenę co najmniej dopuszczającą. Egzamin
klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające nabycie przez ucznia umiejętności zgodnie
z programem nauczania i ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
§123

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego
rodzicami.
§124
1.

2.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji,
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice
ucznia – o terminie egzaminu informowani są pisemnie.
§125

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą – egzamin
klasyfikacyjny w takim przypadku nie obejmuje zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych; takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
§126
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia, z uwzględnieniem zasady – nie więcej
niż 3 egzaminy w ciągu dnia.
§127
1.

2.
3.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz
odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § ust 3.
Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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§128
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzamin klasyfikacyjnego
w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy
§129
1.
2.
3.
4.

Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, a egzamin z informatyki,
wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ma formę zadań
praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,
nie później niż 31 sierpnia danego roku szkolnego.
§130

1.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole
inne stanowisko kierownicze,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
§131

Nauczyciel, o którym mowa w § ust 1 punkt 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
§132

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

2.

w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej, z zastrzeżeniem §136 ust 1 punkt 1).
§133

1.
2.

Zestawy zadań do egzaminu poprawkowego dla ucznia przygotowuje nauczyciel zajęć
edukacyjnych, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.
Nauczyciel przygotowujący zdania dostarcza zestawy zadań egzaminacyjnych dyrektorowi
szkoły na 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu poprawkowego.
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§134
1.

2.

Ocenę z części pisemnej egzaminu poprawkowego egzaminator ustala zgodnie z kryteriami
oceniania prac pisemnych zawartymi w § 136 ust. 1 punkt 1), a ocenę części ustnej egzaminu
poprawkowego zgodnie z kryteriami oceniania zgodnymi z §96. Ostateczną ocenę egzaminu
poprawkowego ustala komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W przypadku zastrzeżenia co do trybu wystawienia oceny egzaminu klasyfikacyjnego
lub poprawkowego, uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły o udostępnienie dokumentacji
dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego. Dokumentacja jest udostępniana
do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
§135

Przepisy paragrafów 129 – 134 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego lub egzaminu
klasyfikacyjnego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu.

Promowanie uczniów
§136
1.

2.

3.

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 z zastrzeżeniem §136 ust. 1punkt 1).
1) Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej,
o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
§137

1.

2.

3.

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 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od ocen
niedostatecznej.
Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniejo
której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
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§138
1.
2.

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów podlega ewaluacji, której dokonuje szkolny zespół
do spraw ewaluacji powołany przez dyrektora szkoły.
Zadaniem zespołu jest roczna oraz cykliczna (po trzech latach) analiza oceniania
wewnątrzszkolnego uczniów.

ROZDZIAŁ VIII
Ceremoniał szkoły
§139
1.

2.

Na wszystkich uroczystościach szkolnych, tj. rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego,
przyjęciu uczniów w poczet społeczności szkolnej oraz pożegnaniu absolwentów, a także
uroczystych obchodach świąt państwowych i Dnia Edukacji Narodowej uczniowie występują
w ubraniach odświętnych (galowych).
Ubiór odświętny (galowy) obowiązuje uczniów reprezentujących szkołę na olimpiadach
przedmiotowych, konkursach i uroczystościach, na które szkoła jest zapraszana.
§140

1.

2.

Reprezentacją szkoły na wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych
w szkole i poza szkołą jest poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły, wybierany przez
Samorząd Uczniowski.
Uroczyste przekazanie sztandaru nowo wybranemu pocztowi sztandarowemu odbywa się
uroczyście w obecności całej społeczności uczniowskiej.
§141

1.
2.

3.

Uczniowie klas pierwszych są uroczyście przyjmowani do społeczności szkolnej.
Podczas uroczystego apelu uczniowie klasy pierwszych w obecności swoich wychowawców,
przed dyrektorem szkoły, członkami Rady Pedagogicznej oraz społecznością uczniowską
składają na sztandar szkoły ślubowanie.
W ostatnim tygodniu września odbywają się tzw. „otrzęsiny” dla uczniów klas pierwszych
w formie gier i zabaw przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczyciela –
opiekuna Samorządu i wychowawców klas pierwszych.
§142

1.
2.

Pożegnanie absolwentów odbywa się na uroczystym apelu po końcowej klasyfikacji.
Absolwenci składają na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie.
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ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§143
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie posiada pieczęć urzędową wspólną
dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, zawierającą nazwę zespołu.
§144
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie używają pieczęci
urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§145

Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę
szkoły.
§146
Sztandar szkoły, godło szkoły (logo) i ceremoniał szkolny jest wspólny dla wszystkich szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.
§147

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§148

Wewnątrzszkolnym prawem szkoły są zarządzenia jej dyrektora, którym podlegają nauczyciele,
uczniowie i inni pracownicy, a także przepisy porządkowe, którym podlegają osoby znajdujące się
na terenie szkoły.
§149
W przypadku likwidacji szkoły cała jej dokumentacja wraz z archiwum zostanie przekazana
organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§150
W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa Prawo Oświatowe oraz przepisy
wykonawcze.
§151
Statut szkoły obowiązuje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.
§152
1.

Zmiany postanowień statutu wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej.
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2.

Rada Pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania statutu
szkoły po trzech zmianach jako tekst ujednolicony.
§153

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Moc traci statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Kępnie (tekst ujednolicony), Kępno, 2016 r.
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