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STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
TEKST JEDNOLITY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z
późniejszymi zmianami[1]).
[1] Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.
788, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 267 poz. 1400, Nr 249 poz.
2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz.
273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818; Nr 180 poz.1280; Nr 181 poz. 1292;
z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009r. Nr 6
poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44
poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr
112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. nr 176
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002r. Nr 10 poz. 96; z 2003
r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10 Rozporządzenie MENiS z 20
lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z 2009r. Nr 31 poz.
208) poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35 poz. 222) Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z 2009r. Nr 31
poz. 208)
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562; z 2007r. Nr
130 poz. 906; z 2008r. Nr 3 poz. 9, Nr 178 poz. 1097; z 2009r. Nr 58 poz. 475, Nr 83 poz.
694, Nr 141 poz. 1150; z 2010 r. Nr 156 poz. 1046, Nr 228 poz. 1491; z 2011 r. Nr 35 poz.
178, Nr 179 poz. 1063)
Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. Nr 244, poz. 1626Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860; z 2008r. Nr 144
poz. 903; z 2010r. Nr 60 poz. 374 )
Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860; z 2008r. Nr 144 poz. 903; z 2010r. Nr
60 poz. 374 )
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23,
poz. 225; z 2003 r. Nr 107 poz. 1003; z 2009 r. Nr 116 poz. 977; z 2010 r. Nr 156 poz.
1047)
Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. Nr 135 poz. 1516)
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Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042)
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46 poz. 432, z 2003r. Nr 104 poz. 965; Nr 141 poz. 1362; z 2004r. Nr 164 poz.
1716; z 2005r. Nr 142 poz. 1191; z 2006r. Nr 36 poz. 260, Nr 86 poz. 595, Nr 141 poz. 999
z 2010r. Nr 2 poz. 4, Nr 186 poz. 1245; z 2011 r. nr 296 poz. 1754).
Rozporządzenie MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17).
Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w
szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).
Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w
szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 537 ze zmianami)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz.
689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008r. Nr
145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr
97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.
1206)
Kodeks Postępowania Administracyjnego, Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 84/92)
dotycząca zasad skreślenie ucznia z listy uczniów
Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty „NP.JP.040/32/10” z dnia 7 grudnia 2010 r.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Ustawa z 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz. U. z 2017 r. poz. 703
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych –
Dz. U. z 2017 r. poz. 1534
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu.
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2017 r. poz. 60
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień
od pracy - Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) „Szkole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2) „Typie szkoły” – należy przez to rozumieć jedną ze szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół.
3) „Uczniach” – należy przez to rozumieć młodzież niepracującą i pracowników
młodocianych.
4) „Dyrektorze Szkoły" – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej.
§2
Statut stanowi podstawę prawną działalności szkoły, jego postanowienia obowiązują
wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
§3
Dyrektor Szkoły umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkim pracownikom szkoły,
uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).
§5
Sprawy sporne mogące wyniknąć ze stosowania Statutu rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
§6
Zmiany Statutu mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej i mocą uchwały Rady
Pedagogicznej.

Rozdział 2
Ogólne informacje o szkole
§7
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej jest szkołą publiczną.
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 5.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator
Oświaty.
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5. Nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używana
również nazwa danego typu szkoły.
§8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tworzą
następujące typy szkół:
1) Technikum nr 1 w zawodzie:
a) technik ekonomista,
b) technik handlowiec,
c) technik hotelarstwa,
d) technik logistyk,
e) technik informatyk;
2) II Liceum Ogólnokształcące;
3) Branżowa Szkoła I Stopnia o trzyletnim cyklu nauczania w zawodach zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
§9
1. Patronem szkoły jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2. Szkoła posiada własny sztandar.
3. Przy szkole został powołany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie
ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów w części praktycznej
z kwalifikacji A.18. A.22, A.35, A.36, A. 30, A.31, A.32, T.11, T.12.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§ 10
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym, przepisach
wykonawczych, podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach,
w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym, a w szczególności:
1) przygotowuje uczniów do posiadania określonego zasobu wiadomości na
temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2) umożliwia zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów takich jak:
a) myślenie matematyczne i naukowe;
b) komunikowanie się w języku ojczystym i w językach obcych zarówno
w mowie jak i w piśmie;
c) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
d) korzystanie z różnych źródeł informacji;
e) rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych wraz z umiejętnością uczenia
się i pracy zespołowej;
3) przygotowuje uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
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4) kształci
i
wychowuje
w celu
rozwijania
u
młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur
Europy i Świata;
5) podejmuje działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego
potrzeb i możliwości z uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery;
6) uznając indywidualne potrzeby i możliwości młodzieży zapewnia wspólne
kształcenie wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniając im odpowiednią pomoc
psychologiczno-pedagogiczną;
7) przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
8) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie
aktywności społecznej i umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
9) upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych promując postawy
prozdrowotne;
10) zapewnia opiekę i wsparcie uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej;
11) organizuje różne formy współdziałania z rodzicami, prawnymi opiekunami
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
12) Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych:
a) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów
i olimpiad,
b) nawiązuje współpracę z instytucjami w celu wzbogacenia procesu
dydaktycznego,
c) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły,
d) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne
sukcesy;
2. Szkoła realizuje zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
3. Szkoła obejmuje opieką uczniów niepełnosprawnych.
4. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną. Rada Rodziców przed uchwaleniem programu wychowawczo –
profilaktycznego Szkoły może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego.
§ 11
Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
1) pracę zespołów nauczycieli, których zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału
zestawu programów z zakresu kształcenia ogólnego,
kształcenia
zawodowego,
z uwzględnieniem integrowania i korelowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
2) pracę
zespołów
wychowawczych,
przedmiotowych
lub
problemowo zadaniowych, którymi kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na
wniosek zespołu;
3) organizację zajęć w zakresie praktycznej nauki zawodu, zajęć praktycznych oraz
praktyk zawodowych przygotowujących do egzaminów z kwalifikacji;
4) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z:
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5)
6)
7)
8)

a) sal lekcyjnych i pracowni do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym
z pracowni komputerowych, pracowni hotelarstwa, pracowni ekonomicznohandlowej, pracowni języków obcych;
b) biblioteki,
c) czytelni,
d) pracowni multimedialnej,
e) gabinetu i pomocy przedlekarskiej,
f) sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska sportowego;
g) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
h) szkolnego radiowęzła,
i) pomieszczeń dla samorządu uczniowskiego,
j) sklepiku szkolnego;
stworzenie możliwości działania w organizacjach młodzieżowych oraz samorządach:
klasowym i szkolnym;
współpracę ze szkołami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń uczniów
i nauczycieli;
współpracę ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi realizację zadań Szkoły;
stworzenie możliwości działania w wolontariacie.
§ 12

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
4) praktyczna nauka zawodu, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa;
5) zajęcia prowadzone w odpowiednich formach i sposobach, w ramach
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub
opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,
6) kursy dające możliwość podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji w ramach
projektów unijnych kierowanych do uczniów klas kształcących zawodowo,
7) zajęcia wynikające z opinii, prowadzone w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
8) zajęcia w ramach doradztwa zawodowego, którego program zawiera treści
dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy
i predyspozycjami zawodowymi.
2. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajmują się zespoły powołane przez Dyrektora
Szkoły, w skład których wchodzą wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz specjaliści.
Pracą zespołów koordynuje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.
3. Dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym:
1) nauczyciele przygotowują rozkład materiału i wymagań dostosowany do ich
możliwości intelektualnych, przykładając tym samym dużą wagę do indywidualizacji
procesu dydaktyczno – wychowawczego ucznia;
2) wychowawca, nauczyciele, pedagog, specjaliści opracowuje IPET, zgodny
z obowiązującymi przepisami o kształceniu specjalnym.
1.
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§ 13
Szkoła utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki:
1) uczniowie przebywający na zajęciach edukacyjnych w szkole oraz poza nią znajdują
się pod opieką nauczycieli i wychowawców oraz osób pomocniczych;
2) w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego dyrektor zleca opiekę nad
młodzieżą innemu nauczycielowi;
3) w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za młodzież odpowiada kierownik
wycieczki i osoby sprawujące opiekę /nauczyciel, opiekun, rodzice/, przy czym:
a) kierownikiem wycieczki może być nauczyciel szkoły lub osoba pełnoletnia,
która ma ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych, posiada
uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki lub pilota
wycieczek,
b) w przypadku wycieczki zagranicznej kierownikiem wycieczki lub opiekunem
powinna być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym
porozumienie się w kraju docelowym jak również w krajach znajdujących się na
trasie wycieczki,
c) kierownik przed wyjazdem pozostawia w szkole kartę wycieczki, zawierającą
program, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika, nazwiska i liczbę
opiekunów , trasę wycieczki i środki transportu oraz pisemne zgody prawnych
opiekunów uczniów, a w przypadku wycieczek zagranicznych polisę
ubezpieczeniową,
d) zadaniami kierownika wycieczki są:
- opracowanie i przedstawienie uczniom regulaminu bezpieczeństwa
i zachowania się na wycieczce wraz z planem i harmonogramem wycieczki,
- przygotowanie i pozostawienie w szkole wymaganej dokumentacji wycieczki,
- zapoznanie uczniów i ich opiekunów prawnych z wymaganiami dotyczącymi
ubioru lub niezbędnego wyposażenia uczestnika wycieczki,
- uzyskanie pisemnej zgody na wyjazd od rodziców uczniów niepełnoletnich,
- zapewnienie w pełni wyposażonej apteczki pierwszej pomocy,
- zorganizowanie transportu, wyżywienia i bazy noclegowej,
- zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę, a po jej
zakończeniu dokonanie rozliczenia,
- określenie zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
e) zadaniami opiekuna wycieczki są w szczególności:
- sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki,
- współpraca z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i
harmonogramu wycieczki,
- nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- kontrolowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki;
4) nauczyciel sprawuje również opiekę w trakcie zorganizowanych wyjść zespołów
uczniowskich poza teren szkoły oraz zawodów sportowych, imprez i uroczystości
organizowanych przez szkołę;
5) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, zajęcia praktyczne lub praktykę
zawodową muszą odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp zgodne z
obowiązującymi przepisami, fakt ten jest odnotowany w odpowiednich dokumentach;

8

6) z zasadami przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i na jej terenie
zapoznają uczniów wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pedagog
szkolny oraz prowadzący zajęcia w pracowniach przedmiotowych, mających odrębne
regulaminy;
7) jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży podczas zajęć edukacyjnych
nauczyciel zobowiązany jest postępować według obowiązujących
procedur
postępowania w sytuacjach zagrożeń;
8) w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na terenie szkoły
organizowane są dyżury nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji
oraz w czasie przerw między lekcjami; nauczyciele pełnią dyżury w miejscach
wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły według ustalonego na dany rok szkolny planu;
9) co roku wszyscy uczniowie klas pierwszych biorą udział w próbnej ewakuacji szkoły.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna szkoły
§ 14
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 15
1. Szkołą kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
3. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:
1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
b) realizacja zaleceń, uwag i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą oraz powiadamianie tego organu o ich realizacji;
c) zapoznawanie Rady Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, z wnioskami
wynikającymi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacjami
o działalności szkoły;
d) wstrzymywanie wykonania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne
z przepisami prawa;
e) dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
f) przygotowuje projekty rocznego planu szkoły w części dotyczącej działalności
wychowawczo-opiekuńczej szkoły oraz kalendarza szkolnego;
g) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców
klas oraz pedagoga i psychologa szkolnego;
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2)

3)

4)
5)

h) prowadzi nadzór pedagogiczny nad prawidłową realizacją planu zespołu
wychowawców klasowych, doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz
lekcji i zajęć wychowawczych i wychowawców klasowych.
w zakresie zarządzania i kierowania pracą szkoły:
a) zapewnianie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
c) organizowanie administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły;
d) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
e) zmiana lub wprowadzanie nowych profili kształcenia zawodowego,
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii
powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami tego
rynku;
f) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych
i promocji szkoły;
w zakresie prawa pracy:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, pracowników ekonomiczno –
administracyjnych oraz pracowników obsługi; zasady zatrudniania i zwalniania
pracowników określają odrębne przepisy;
b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły;
c) występowanie o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i przedstawicieli związków zawodowych;
d) zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i doskonaleniu
zawodowym -zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) powierzanie oraz odwoływanie ze stanowisk wicedyrektora oraz innych
stanowisk kierowniczych w szkole po zasięgnięci opinii organu prowadzącego,
Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej;
w zakresie awansu zawodowego nauczycieli realizowanie zadań określonych
przepisami prawa oświatowego;
w zakresie innych kompetencji związanych z działalnością dydaktyczno –
wychowawczą i opiekuńczą szkoły:
a) sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie im warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne i troskę o ich
bezpieczeństwo;
b) realizowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjętych
w ramach ich kompetencji stanowiących;
c) w drodze decyzji, skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w Statucie Szkoły; skreślenie
następuje na podstawie
uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego, a kryteria określone są w systemie karania uczniów
i słuchaczy;
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d) udzielanie zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą oraz
określanie warunków spełnienia obowiązków w tej formie;
e) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki;
f) udzielanie zezwolenia na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu
lub toku nauki;
g) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków;
h) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
i) współpraca z higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi
opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnianie imion, nazwisk
i numerów PESEL uczniów celem właściwej realizacji tej opieki;
6) w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej:
a) należyte zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją powierzonego majątku
szkoły;
b) terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych i ich zatwierdzanie
w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania;
c) wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów;
d) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
e) właściwa gospodarka kasowa i drukami ścisłego zarachowania;
f) realizacja instrukcji obiegu dokumentów, zakładowego planu kont oraz
prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych
i wyposażenia szkoły;
g) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań;
h) opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie
w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania;
i) terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego do
zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę;
j) dokonywanie
wydatków
w
ramach
podziałek
klasyfikacyjnych
obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających
wysokości w nich przewidzianych;
k) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem
prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu;
l) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach
publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych.
4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 16
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty, ustawę Prawo
Oświatowe, Statut Szkoły i ustalony przez siebie regulamin.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi
i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, a w razie jego nieobecności osoba
zastępująca go w pełnieniu obowiązków dyrektora lub wyznaczona przez Dyrektora
Szkoły.
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5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z organizacją roku
szkolnego oraz w sytuacjach szczególnych.
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły.
9. Rada Pedagogiczna zapoznaje się z programem ewaluacji zewnętrznej i jej wynikami
przedstawionym przez osoby ją prowadzące.
10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane; protokolanci wyznaczeni przez
przewodniczącego Rady Pedagogicznej sporządzają protokoły według zasad
określonych w regulaminie Rady Pedagogicznej.
11. Podstawowym dokumentem potwierdzającym działalność Rady Pedagogicznej jest
księga protokołów prowadzona także w wersji elektronicznej.
12. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
- wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach;
- wyrażanie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
- promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
f) przygotowywanie projektu Statutu Szkoły i jego zmian zgodnie z aktualnym
prawem oświatowym;
g) zatwierdzanie kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium
Prezesa Rady Ministrów;
h) przedstawianie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium
ministra właściwego ds. oświaty i wychowania
i) ustalanie regulaminu swojej działalności;
j) delegowanie przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
k) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
l) wybór przedmiotów zawodowych, które słuchacz technikum uzupełniającego,
w formie zaocznej musi zdać egzaminy w formie pisemnej;
m) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego
odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
n) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu
doskonalenia pracy szkoły;
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o) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
decyzja następuje po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia i może
być podjęta tylko raz w ciągu nauki w szkole;
p) wskazanie spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu z kwalifikacji
zawodowych, wymienionych w komunikacie CKE, sposobu lub sposobów
dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu maturalnego lub
egzaminu z kwalifikacji zawodowych dla ucznia lub absolwenta; dostosowanie
to polega odpowiednio na:
- zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ucznia lub absolwenta,
- zapewnieniu uczniowi lub absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
- wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych,
- przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
lub z kwalifikacji zawodowych,
- zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela
wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty
odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem, jeśli jest to niezbędne do
uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2) do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
b) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
c) powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w szkole;
d) odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
e) wniosków w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;
f) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
g) ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia
przez pięć dni w tygodniu;
h) projektu planu finansowego szkoły;
i) propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
j) programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
k) utworzenia i likwidacji w zespole szkół typów szkół i kierunków;
l) propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
m) wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
n) kandydatów do stypendium za wyniki w nauce;
o) w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły;
p) zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki;
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q) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
r) wyznaczania na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu
od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym;
s) stosowania dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne
i etyka we wszystkich klasach podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia;
t) wniosku o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii
dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;
u) w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu maturalnego w warunkach
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno
pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub
sytuację dramatyczną lub traumatyczną;
v) w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych
w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację dramatyczną lub traumatyczną;
w) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla
nauczycieli;
z) organizowania przez Dyrektora Szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych z
języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo lub dla których nie została
ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
13. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
1) obecności na wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej oraz do czynnego
w nich uczestnictwa;
2) przestrzegania przepisów prawa, Statutu Szkoły oraz wewnętrznych zarządzeń
Dyrektora Szkoły;
3) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych
zadań;
4) realizowania prawomocnych uchwał rady także wtedy, gdy byli nieobecni lub
głosowali przeciw ich podjęciu;
5) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które
mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
14. Przewodniczący Rady Pedagogicznej informuje jej członków o terminie
i proponowanym porządku obrad w formie komunikatu podawanego do wiadomości
co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem i najpóźniej w przeddzień zebrania
nadzwyczajnego.
15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
16. Po podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały członek rady ma prawo zażądać
odnotowania w protokole posiedzenia zdania różniącego się istotnie od treści
podjętej uchwały. Zgłoszenie votum separatum nie zwalnia go z obowiązku
realizowania uchwały Rady Pedagogicznej.
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17. Głosowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest jawne. Przewodniczący
może zarządzić głosowanie tajne w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa
lub na wniosek co najmniej 5-ciu członków Rady Pedagogicznej.
18. Dyrektor
Szkoły
wstrzymuje
wykonanie
uchwał
wynikających
z kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami
prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
§ 17
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
4. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł
i wydatkować je zgodnie z regulaminem.
5. Kompetencje Rady Rodziców:
1) do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,
b) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:
a) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły,
b) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły lub
placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
e) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,
f) opiniowanie w sprawach wprowadzenia lub likwidacji obowiązku noszenia przez
uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły,
g) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
h) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu,
i) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład Rady Szkoły, a gdy nie
powołano Rady Szkoły przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego
odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
j) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
k) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2
do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
l) skreślony
m) proponowanie formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego,
n) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
o)
opiniowanie organizowania przez Dyrektora Szkoły dodatkowych zajęć
edukacyjnych z języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo lub dla których nie
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została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
p) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne,
r) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych
oddziałach w danym roku szkolnym,
s) opiniowanie szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkole.
§ 18
Skreślony
§ 19
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1) do kompetencji stanowiących Samorządu Uczniowskiego należą:
a) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków
o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;
2) do kompetencji opiniodawczych Samorządu Uczniowskiego należą:
a) opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia
z listy uczniów,
b) skreślony
c) opiniowanie w sprawach wprowadzenia lub likwidacji obowiązku noszenia
przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
3. Ponadto Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w szczególności dotyczące realizacji
podstawowych praw ucznia takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
§ 20
W celu zapewnienia stałego i sprawnego współdziałania poszczególnych organów szkoły
ustala się następujące zasady porozumiewania się i przepływu informacji o podejmowanych
lub planowych działaniach i decyzjach:
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1) udział Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców w celu informowania
o realizacji bieżących zadań szkoły;
2) spotkania Dyrektora Szkoły z Samorządem Uczniowskim w celu bieżącej wymiany
informacji na temat problemów szkoły;
3) udział w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady
Rodziców w sprawach dotyczących problemów młodzieżowych;
4) w szczególnych przypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów lub Dyrektora,
może zostać zwołane w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku spotkanie
nadzwyczajne wszystkich organów szkoły;
5) w celu umożliwienia rozwiązania sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły, Dyrektor
powołuje komisję składającą się z trzech osób; w przypadku, kiedy stroną konfliktu
są rodzice, w skład wchodzi przedstawiciel Rady Rodziców; komisja w ciągu 7 dni
od jej powołania zobowiązana jest rozpoznać sprawę i zaproponować stronom
możliwe formy rozwiązania konfliktu; w razie, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor,
komisję, o której mowa wyżej powołuje Rada Pedagogiczna;
6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu decydujący głos ma ekspert,
uznany przez obie strony konfliktu. Decyzja eksperta jest ostateczna.
§ 21
1. W celu wspomagania Dyrektora w kierowaniu szkołą tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor d/s dydaktycznych, który:
a) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
b) przygotowuje projekty rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej
dydaktyki oraz informacji o stanie realizacji zadań dydaktycznych,
c) prowadzi nadzór pedagogiczny nad prawidłową realizacją programów
nauczania, planów pracy komisji przedmiotowych, biblioteki szkolnej oraz
doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
d) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego
harmonogramu
e) pełni nadzór nad przestrzeganiem realizacji obowiązków nauczycieli
i pracowników szkoły służących stworzeniu bezpiecznych warunków pracy
z uczniami;
2) skreślony
3) Kierownik Szkolenia Praktycznego, który jest odpowiedzialny za:
a) organizowanie praktyk uczniowskich,
b) sprawowaniem nadzoru nad prawidłowym przebiegiem praktycznej nauki
zawodu w zakładach pracy,
c) koordynowaniem procesu dokształcania zawodowego uczniów klas
wielozawodowych, oraz związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy,
d) organizacją egzaminów z kwalifikacji zawodowych,
e) współpracę z zakładami pracy.
2. Wicedyrektora oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego powołuje Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
3. Liczba stanowisk wicedyrektorów może ulec zmianie w zależności od liczby
oddziałów, warunków organizacyjnych i potrzeb szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym.
4. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień określony jest w indywidualnych
przydziałach czynności dla pracowników, o których mowa w ustępie 1-3.
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5. W celu rozstrzygania ważnych problemów Dyrektor powołuje w danym roku
szkolnym zespół konsultacyjno - doradczy, w skład którego wchodzą członkowie
kierownictwa szkoły, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 1 przedstawiciel
związków zawodowych, 1 przedstawiciel Rady Rodziców, 1 przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego.
§ 22
1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w procesie kształcenia i wychowania poprzez:
1) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
2) kontakt rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem
szkolnym lub dyrekcją w sprawach wymagających wspólnych działań w dobrze
pojmowanym interesie ucznia;
3) obowiązkowe zebrania rodziców oraz konsultacje w czasie dni otwartych;
4) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły;
5) udział w spotkaniach zespołów klasowych. ;
6) udział wyznaczonych przedstawicieli rodziców z każdego oddziału klasowego
w posiedzeniach Rady Rodziców.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania, wynikających z realizowanego
programu nauczania;
2) zapoznania się z warunkami i trybem uzyskiwania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat postępów, trudności w nauce i zachowaniu;
3a) zapoznania się ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami ucznia;
3b) zapoznania się z dokumentacją dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego lub
poprawkowego na swój wniosek lub wniosek ucznia;
4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów
maturalnych i egzaminów z kwalifikacji
zawodowych;
5) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także opieki medycznej nad
uczniem, którego stan zdrowia tego wymaga;
6) wnioskowania o indywidualny tok nauczania.
3. Rodzice zobowiązani są do:
1) zapewnienia warunków do spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18
lat;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
4) informowania wychowawcy, higienistki szkolnej
o stanie zdrowia ucznia
wymagającego szczególnej opieki.
4. Wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny oraz pracownicy administracyjni
zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach osobistych ucznia, rodziców
(prawnych opiekunów) oraz ich sytuacji rodzinnej, a także dotyczących postępów ucznia
w nauce i wynikach egzaminów zewnętrznych.
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Rozdział 5
Organizacja pracy szkoły
§ 23
1. Rok szkolny we wszystkich szkołach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku,
a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dodatkowych dni wolnych od
zajęć określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.
§ 24
1. Ramowy plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły
I Stopnia określa:
1) minimalny wymiar godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się nauczanie
przedmiotów, kształcenie zawodowe i zajęcia z wychowawcą;
2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych poszczególnych klas,
zajęć z religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć z wychowawcą;
3) minimalny wymiar godzin rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
3a) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
4) wymiar godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły przeznaczonych na:
a) zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych;
b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący może przeznaczyć nie więcej niż 3
godziny tygodniowo dla oddziału klasowego w danym roku szkolnym na:
1) okresowe i roczne zwiększenie liczby wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
uczniów z:
a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż nauczanego w szkole,
b) zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3. Dyrektor Szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia
edukacyjne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Udział uczniów
w tych zajęciach jest obowiązkowy.
4. Na podstawie ramowego plany nauczania Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania
który określa:
1) wymiar godzin dla:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla kształcenia ogólnego oraz zajęć
z wychowawcą,
b) obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego,
c) zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) dodatkowych zajęć edukacyjnych,
e) zajęć z religii lub etyki,
f) zajęć wychowania do życia w rodzinie.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem
szkolnego planu finansowego szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
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organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę – Starosta Dąbrowski Powiatu
Dąbrowskiego, a pod względem merytorycznym – Małopolski Kurator Oświaty.
6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,
w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych, kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
7. Na podstawie
zatwierdzonego
arkusza
organizacyjnego
Dyrektor Szkoły
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację wszystkich zajęć edukacyjnych.
§ 25
Misją naszej szkoły jest przygotowanie każdego ucznia do życia i zawodu, tworzenie
wspólnoty opartej na zasadach partnerstwa, szacunku i wzajemnej pomocy. Nauczyciele
w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską
o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich
wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich
rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery, rozbudza chęci i szacunek do
nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje młodzież do
odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie, poprzez uczenie wzajemnej tolerancji
i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy,
poznawanie zasad współżycia społecznego. Duży nacisk kładzie na poszanowanie
dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby uczniowie mogli sprostać wyzwaniom
współczesnego świata, odnosić sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.
§ 26
1. Kierunki i formy oddziaływań wychowawczych określa program wychowawczo profilaktyczny szkoły zawierający treści i działania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb
uczniów i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,
rodziców i nauczycieli.
2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły określa:
1) cele wychowawcze i edukacyjne
2) model absolwenta;
3) treści i zadania wychowawcze realizowane w nauczaniu;
4) zadania wychowawców klasowych;
5) zadania wychowawcze każdego nauczyciela;
6) zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim;
7) zasady współpracy z rodzicami;
8) zasady współpracy ze środowiskiem;
9) działania z zakresu profilaktyki mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
świadomości uczniów oraz poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie, własne
i cudze;
10) określa formy i osoby odpowiedzialne za współpracę z instytucjami wspierającymi;
11) określa zadania specjalistów w szkole: pedagoga i psychologa.
3.Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły zawiera spis uroczystości szkolnych oraz
organizacji szkolnych i kół zainteresowań wspierających proces wychowawczy.
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§ 27
1. W szkole działa Szkolny Wolontariat.
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są:
1) rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów w tym szacunku do
drugiego człowieka;
2) uwrażliwianie na potrzeby osób potrzebujących;
3) kształtowanie postaw prospołecznych;
4) rozwijanie empatii i tolerancji;
5) aktywizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej (tworzenie
więzi ze środowiskiem).
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku szkolnym
oraz zgłaszanych ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji
Dyrektora Szkoły);
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:
1) Dyrektor Szkoły:
a) powołuje opiekunów Szkolnego Wolontariatu;
b) nadzoruje i opiniuje działania Szkolnego Wolontariatu;
2) Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu - nauczyciele społecznie pełniący tę funkcję;
3) Wolontariusze stali - uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.
5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;
2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje
odrębny regulamin.
§ 28
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy złożony z uczniów,
którzy realizują obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie ze szkolnym
planem nauczania oraz programem dopuszczonym do użytku przez Dyrektora Szkoły.
2. Obowiązkowe
zajęcia
z przedmiotów zawodowych w klasach technikum
kształcącego w dwóch zawodach są realizowane oddzielnie dla danego zawodu.
2 a. W oddziałach wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia kształcenie ogólne
realizowane jest na zajęciach lekcyjnych w szkole. Kształcenie zawodowe realizowane
jest na kursach dokształcających zgrupowanych w turnusach w dwóch blokach po
dwa tygodnie każdego roku szkolnego. Harmonogram poszczególnych bloków
opracowuje i ogłasza kierownik szkolenia praktycznego w tygodniu poprzedzającym
rozpoczęcie poszczególnych bloków. Uczniowie otrzymują oceny roczne
udokumentowane zaświadczeniami z kursów, które są dostarczane do szkoły przez
ośrodki dokształcania zawodowego organizujące kształcenie kursowe.
2 b. Praktyczna nauka zawodu w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia odbywa się
w zakładach pracy, z którymi uczniowie, jako pracownicy młodociani, podpisali
umowę o pracę.
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2 c. Praktyka zawodowa w klasach technikum odbywa się w zakładach pracy na
podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a zakładem pracy. Harmonogram praktyk
zawodowych opracowuje kierownik szkolenia praktycznego i ogłasza do 30 września
danego roku szkolnego.
2 d. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu zawiera regulamin
praktycznej nauki zawodu.
3. Obowiązkowe zajęcia z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego oraz
zajęć dodatkowych mogą być prowadzone w grupach oddziałowych
i międzyoddziałowych, przy czym:
1) grupa na zajęciach języka obcego może liczyć nie więcej niż 24 uczniów,
2) w grupie na zajęciach z informatyki każdy uczeń powinien pracować przy
oddzielnym stanowisku,
3) grupa uczniów na zajęciach wychowania fizycznego może liczyć nie więcej niż
26 uczniów.
4. Przeciętna liczba uczniów w klasie w danym roku szkolnym jest określona
uchwałą Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.
§ 29
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast zajęć praktycznych 60 minut. Między lekcjami są
przerwy 5 i 15 minutowe. W sytuacjach szczególnych Dyrektor Szkoły zarządzeniem może
skrócić lekcje do 30 minut.
§ 30
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
§ 31
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i udostępnianie księgozbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie edukacji czytelniczo-medialnej uczniów;
4) korzystanie ze szkolnego centrum multimedialnego.
4. Zasady prowadzenia dokumentacji oparte są na odrębnych przepisach.
5. Profil gromadzenia zbiorów w bibliotece szkolnej wyznaczają programy nauczania oraz
potrzeby uczniów i nauczycieli.
6. Biblioteka szkolna prowadzi ewidencję zbiorów obejmującą wpływy i ubytki materiałów
bibliotecznych.
7. Przed końcem każdego roku kalendarzowego pracownicy biblioteki mają obowiązek
uzgodnić z księgową szkoły wartość wpływów i ubytków.
8. Kontrola zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacja) mająca na celu ustalenie stanu zbiorów
przeprowadzana jest raz na 5 lat .
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9. Biblioteka szkolna przeprowadza selekcję księgozbioru mającą na celu wycofanie ze
zbiorów książek zniszczonych, przestarzałych lub z innych względów nieprzydatnych
w bibliotece. Czynność ta powinna być przeprowadzana racjonalnie i systematycznie, nie
rzadziej niż raz w roku.
10. Biblioteka szkolna ma za zadanie:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów;
6) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;
7) opracowanie zbiorów, na które składają się następujące czynności:
a) techniczne przysposobienie zbiorów;
b) katalogowanie;
c)klasyfikowanie.
11. Na warsztat informacyjny biblioteki składa się:
1) księgozbiór podręczny;
2) katalogi (alfabetyczny, rzeczowy, elektroniczny);
3) kartoteki.
12. Biblioteka szkolna posiada regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły określający:
1) warunki wyposażenia i korzystania z książek, czasopism;
2) obowiązki czytelników;
3) regulamin czytelni.
13. Biblioteka szkolna prowadzi dokumentację pracy biblioteki, na którą składają się:
1) dziennik biblioteki szkolnej;
2) statystyka wypożyczeń;
3) dokumentacja związana z ewidencją zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków,
dowody wpływu i ubytku).
14. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
15. Nauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie tzn.
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przejąć zbiory oraz sprzęt znajdujący się
w bibliotece i jest za nie materialnie odpowiedzialny.
16. Za zbiory do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.
17. W razie kradzieży lub innego wypadku losowego nauczyciel biblioteki natychmiast
powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz sporządza stosowną notatkę.
18. Na pracę pedagogiczną nauczyciel bibliotekarz poświęca ok. 2/3 swego czasu pracy.
Składa się na nią:
1) udostępnianie zbiorów;
2) działalność informacyjna;
3) edukacja czytelniczo- medialna uczniów;
4) organizowanie i inspirowanie rozwoju czytelnictwa i kultury czytelniczej;
5) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy nowości wydawniczych
oraz ofert edukacyjnych;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
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Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 32
1. W szkole zatrudnieni są: nauczyciele, pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi,
zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły.
2. Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnia Dyrektor Szkoły.
§ 33
1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizowania następujących zadań:
1) prowadzenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w poczuciu
odpowiedzialności za osiągane wyniki;
2) troska o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie zajęć
dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych, wycieczek szkolnych, imprez
szkolnych i środowiskowych;
3) kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich szanujących godność
każdego człowieka na gruncie takich wartości jak: patriotyzm, praworządność, wolność
sumienia, tolerancja, pokojowa współpraca różnych narodów;
4) dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
5) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
6) obejmowania pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;
7) obiektywnego oceniania uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania;
8) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów;
9) informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz wspierania ich
w procesie wychowawczym;
10) doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy
merytorycznej;
11) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i przestrzegania
jej
regulaminu.
2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
1) osiąganie celów nauczania i wychowania w swojej grupie;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo –
profilaktycznego klasy i szkoły;
3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej
sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
4) realizację dostosowanej do potrzeb ucznia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej.
3. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności
nauczyciela lub swoim obowiązkom.
4. Nauczyciel ma prawo do:
1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy od
dyrekcji szkoły i instytucji wspomagających szkołę;
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2) ustanowienia (przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców) własnych form
nagradzania i motywowania wychowanków;
3)
wnioskowania
o
pomoc
w
rozwiązywaniu
problemów
zdrowotnych,
psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do dyrekcji szkoły, Rady
Rodziców, służby zdrowia i instytucji wspomagających szkołę .
§ 34
1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe:
1) wychowawców klasowych;
2) humanistyczną;
3) matematyczną i przedmiotów pokrewnych;
4) przedmiotów zawodowych;
5) języków obcych.
2. Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący.
3. Cele i zadania komisji przedmiotowej obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyboru programu nauczania
i sposobów jego realizacji, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, wyboru
podręczników;
2) szczegółową analizę wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz
wypracowanie wniosków mających na celu podnoszenie efektywności nauczania
przedmiotowego;
3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich
wyposażenia;
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji programów nauczania.
§ 35
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności:
1)
ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego;
2)
dodatkowo dla klas technikum i szkoły branżowej programu nauczania w danym
zawodzie;
3)
uwzględnienie w treściach kształcenia korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego;
4)
troska o udzielaniu właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Dyrektor Szkoły może tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe powstałe dla
realizacji potrzeb szkoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez
Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.
§ 36
1. W celu kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas Dyrektor Szkoły spośród
nauczycieli szkoły uczących w danej klasie wyznacza wychowawców klasowych.
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2. Dla zapewniania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Obowiązki wychowawcy klasowego zawiera program wychowawczo – profilaktyczny
szkoły.
§ 37
1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego, zagrożeń niedostosowaniem społecznym. Obejmuje
uczniów zdolnych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami
w komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi. Dotyczy uczniów dotkniętych
sytuacja kryzysową lub traumatyczną, z niepowodzeniami edukacyjnymi
i trudnościami adaptacyjnymi. Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora do spraw
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zadania koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują
organizację i koordynację pracy w ramach udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej, a w szczególności:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych, deficytów
oraz indywidualnych predyspozycji czy szczególnych uzdolnień;
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich
realizacji;
4) koordynowanie
współpracy
z
poradnią
psychologiczno-pedagogiczną
i specjalistami w zakresie realizacji potrzeb wynikających z udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
5) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia.
3. Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego realizującego następujące zadania:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami,
pomocy
pedagogiczno-psychologicznej,
odpowiednio
do
rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
(prawnych opiekunów) i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających
z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
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7) organizowanie współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi realizację zadań
z zakresu profilaktyki, resocjalizacji oraz udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej;
8) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4. W szkole, w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, opiekę nad
uczniami pełni również psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej według
ustalonego harmonogramu. Psycholog prowadzi również konsultacje dla nauczycieli
i rodziców.
4 a. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy:
1) rodzicami,
2) psychologiem,
3) pedagogiem,
4) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
5) podmiotami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny.
4 b. pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodziców,
2) ucznia,
3) nauczyciela – wychowawcy klasy,
4) poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
5) Dyrektora Szkoły,
6) kuratora sądowego,
7) pedagoga.
4 c. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może przybrać formę:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania
kształcenia i kariery zawodowej,
5) warsztatów,
6) porad i konsultacji.
4 d. Jeśli dotychczasowa pomoc psychologiczno – pedagogiczna nie przynosi efektu, w
przypadku ucznia wcześniej diagnozowanego w poradni. Dyrektor może zwrócić się do
Poradni z Prośbą o ponowną diagnozę w celu zweryfikowania potrzeb ucznia, w celu
dostosowania podejmowanych działań do jego realnych potrzeb.
5. Szkoła może korzystać z usług doradcy zawodowego zgodnie z możliwościami
i zapotrzebowaniem. W przypadku braku doradcy zawodowego koordynatorem zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego jest nauczyciel wspomagający, który realizuje
następujące zadania.
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, europejskim
i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie
zawodów i zatrudnienia, wykorzystaniu posiadanych uzdolnień i talentów przy
wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, alternatywnych możliwości
kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów
niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
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4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
7) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego.
6. Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole, powoływany przez Dyrektora Szkoły
spośród nauczycieli , integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych ( nauczycieli,
uczniów i rodziców) oraz innych osób współpracujących ze szkołą w zakresie
bezpieczeństwa, a w szczególności:
1) współpracuje w zakresie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego;
2) diagnozuje pojawiające się w szkole zagrożenia,
dokonuje oceny stanu
bezpieczeństwa i wnioski przekazuje Radzie Pedagogicznej;
3) inicjuje i opracowuje zmiany w Statucie dążące do podniesienia bezpieczeństwa
w szkole;
4) wdraża i dostosowuje do specyfiki szkoły, procedury postępowania w sytuacjach
kryzysowych i zagrożenia;
5) propaguje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym
i domowym;
6) zbiera i przedstawia nauczycielom, rodzicom i uczniom informacje dotyczące różnych
form szkoleniowych na temat bezpieczeństwa o tematyce wynikającej z potrzeb
szkoły;
7) prowadzi dokumentację podjętych działań.

Rozdział 7
Uczniowie szkoły
§ 38
Skreślony
§ 39
1. Małopolski Kurator Oświaty określa terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.
2. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia; decydują kryteria ustalone przez
Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem liczby punktów możliwych do uzyskania
za:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
2) osiągnięcia ucznia wypisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
3) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
4) uzyskane wyniki egzaminu gimnazjalnego.
2.a Do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1184).
3) w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia – posiadają wstępne
porozumienie z pracodawcą dotyczące zatrudnienia kandydata w charakterze pracownika
młodocianego z dniem rozpoczęcia nauki w szkole, celem odbycia praktycznej nauki
zawodu.
Kryteria przyjęć do szkoły Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości po
opublikowaniu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zarządzenia w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych..
Zasady przeliczania punktów na oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także
sposób punktowania innych osiągnięć kandydata ustala Minister Edukacji Narodowej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły
wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z wyłączeniem Dyrektora Szkoły i osoby
której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której
mowa w art. 158 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Rozdział 8
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
§ 40
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej
kształcenia
w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1)
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz
o postępach w tym zakresie;
2)
udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)
udzielanie wskazówek do samodzielnego planowanie własnego rozwoju;
4)
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6)
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5 a. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
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3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
8. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ustępie 6 i 7 nauczyciel dokumentuje
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym oraz zeszycie przedmiotowym.
9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom (prawym opiekunom) do wglądu.
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę. Wewnątrzszkolny tryb uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny
obejmuje:
1) wykazanie, że ustalona ocena jest zgodna z wymaganiami edukacyjnymi
niezbędnymi do jej uzyskania;
2) przedstawienie kryteriów oceniania prac długoterminowych, projektów czy pracy
w grupach;
3) omówienie z uczniem lub rodzicami (prawnymi opiekunami) ustalonej przez
nauczyciela punktacji za poszczególne pytania zawarte w sprawdzianie o ile
pozwala na to specyfika nauczanego przedmiotu.
§ 41
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany 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 edukacyjnoterapeutycznym;
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 w punktach 1)-3), 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 opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
2a. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po
uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo
pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej może być wydana
uczniowi szkoły. Wniosek ten wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły,
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który po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej przekazuje wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo
pełnoletniego ucznia.
3. Dostosowanie zakresu i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie jest
udokumentowane w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym .
4. Dostosowanie zakresu i form pracy z uczniem posiadającym opinię lub rozpoznanie
poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie wydane przez Zespół do spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, zgłoszonych przez rodzica lub nauczycieli , należy
do zadań wychowawcy klasowego w porozumieniu z nauczycielami uczącymi.
5. Dokumentacja
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
tworzona
przez
wychowawców i nauczycieli, przechowywana i udostępniana jest przez pedagoga
szkolnego.
§ 42
1. 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 także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z zajęć wychowania fizycznego:
1) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje
Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza;
1a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”;
3) rejestr zwolnionych z wychowania fizycznego znajduje się u Dyrektora
Szkoły;
4) uczeń niećwiczący powinien przebywać razem ze swoją klasą; na pisemny
wniosek rodziców
(prawnych opiekunów)
uczeń ten
może być
zwolniony z obowiązku przebywania ze swoją klasą - jeśli jest to
pierwsza lub ostatnia lekcja zajęć edukacyjnych i ma to związek
z utrudnionym dojazdem do miejsca zamieszkania.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć informatyki na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza
na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji tych zajęć
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
i specjalistycznej zwalnia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, afazją,
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z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera lub wadą słuchu z drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba
zwolnienia z nauki drugiego języka obcego może ona nastąpić na podstawie tego
orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "zwolniony" lub „zwolniona”.
§ 43
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu z kwalifikacji
zawodowych ujęte są w odrębnych regulaminach.
§ 44
Nauczyciel w swojej pracy otacza szczególną opieką uczniów:
1) zdolnych - poprzez:
a) motywacje do pracy w kołach zainteresowań;
b) uczestnictwo w zajęciach rozszerzających w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
c) przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz olimpiadach
przedmiotowych;
d) prezentację w klasie i szkole osiągnięć uczniów.
2) mających trudności w nauce - poprzez:
a) opiekę pedagoga szkolnego i psychologa;
b) organizację zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych i specjalistycznych;
c) intensywną współpracę z rodzicami.
§ 45
W szkole prowadzone jest ocenianie przedmiotowe uczniów.
1. W ramach prac poszczególnych komisji przedmiotowych, nauczyciele są zobowiązani
ustalić wspólne sposoby, formy i częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych.
2. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ocen z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanej podstawy
programowej;
2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego
programu nauczania;
3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) umożliwianie uczniowi uzupełniania zaległości w materiale nauczania;
5) systematyczne ocenianie uczniów;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia;
7) motywowanie ucznia zdolnego do intensywniejszej pracy i rozwoju;
8) informowanie ucznia i jego rodzica na co najmniej 30 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej o proponowanej ocenie rocznej oraz o warunkach
i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane oceny. Rodzic uzyskuje informacje
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na spotkaniu z wychowawcą, a przypadku jego nieobecności - w formie listu
poleconego w sytuacji zagrożenia ocenami niedostatecznymi;
9) informowanie ucznia na co najmniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej;
10) umożliwianie podwyższania ocen bieżących;
11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie
rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz
specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
2) uzupełnianie zaległości spowodowanych nieobecnością;
3) regularne odrabianie zadań domowych;
4) posiadanie wymaganego podręcznika oraz podstawowych pomocy dydaktycznych
wymaganych przez nauczyciela przedmiotu, prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
notatek, zeszytów ćwiczeń;
5) pisanie każdej pracy kontrolnej;
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7) wywiązywanie się z zadań i obowiązków na lekcjach wychowania fizycznego
na miarę swoich możliwości;
8) podejmowanie dodatkowych inicjatyw podnoszących poziom wiadomości
i umiejętności.
4. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę.
4a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące,
b) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe.
5. Obowiązuje zasada oceniania wiadomości i umiejętności w różnych formach;
podstawą ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej są co najmniej 3
oceny.
6. Ocenie podlega następujący rodzaj aktywności ucznia:
1) odpowiedzi ustne;
2) prace domowe;
3) kartkówki, sprawdziany, prace klasowe;
4) ćwiczenia, ćwiczenia praktyczne, doświadczenia;
5) praca na lekcji, praca w grupach;
6) prace długoterminowe, projekty, rozprawki, referaty;
7) udział w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach, rozgrywkach;
8) udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, szkolnych, pozaszkolnych,
ogólnopolskich, udział w sesjach naukowych.
7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.
7a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
8. Liczba sprawdzianów i prac klasowych dla poszczególnych oddziałów nie może
przekraczać trzech w tygodniu (w danym dniu jedna). Powinny być one ustalone
z uczniami co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu
treści i umiejętności podlegających sprawdzeniu. Informacja o dacie sprawdzianu lub
pracy klasowej musi znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.
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9. Kartkówki mogą obejmować zakres materiału najwyżej z trzech ostatnich tematów
lekcyjnych.
10. Nauczyciel jest zobowiązany okazać uczniom do wglądu poprawione prace pisemne
do dwóch tygodni od dnia, w którym się odbyły oraz przechowywać do 31 sierpnia
danego roku szkolnego.
11. Uczeń ma prawo do podwyższania oceny uzyskanej z pracy pisemnej. Termin
i sposób poprawy oceny ustala nauczyciel wraz z uczniem.
12. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych w ciągu okresu
w ramach danego przedmiotu bez konsekwencji wpisania oceny niedostatecznej, o ile
uczyni to w momencie rozpoczęcia zajęć, szczegóły ustala nauczyciel prowadzący
zajęcia.
13. Nie ocenia się ucznia do tygodnia po usprawiedliwionej, co najmniej dwutygodniowej
nieobecności w szkole.
14. Skreślony
15. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) celujący – 6,
2) bardzo dobry – 5,
3) dobry – 4,
4) dostateczny – 3,
5) dopuszczający – 2,
6) niedostateczny – 1;
16. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika w formie literowego skrótu lub ich
cyfrowych odpowiedników: cel - 6, bdb - 5, db - 4, dst - 3, dop - 2, ndst. – 1 wraz
z datą ich uzyskania.
17. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w
stopniach według następującej skali:
Ocena
1

Ocena końcowa
Niedostateczny

2
+2

Dopuszczający

+3
3
-3

Dostateczny

-4, 4, +4
-5, 5, +5
6

Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Ogólne kryterium
Brak wiadomości i umiejętności określonych
w wymaganiach
edukacyjnych,
a
braki
te
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu. Niemożliwość rozwiązywania zadań o
niewielkim stopniu trudności.
Uczeń ma braki, ale nie przekreślają one uzyskania
podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, posiada
umiejętności
rozwiązywania
typowych
sytuacji
społecznie dostępnych.
Opanowanie programu nauczania na poziomie
podstawowym, ale obejmującym wiadomości konieczne
do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych
i praktycznych przy pomocy nauczyciela.
Opanowanie wiadomości na poziomie przekraczającym
poziom podstawowy. Uczeń potrafi wyciągnąć wnioski
adekwatne do sytuacji lub wykazać się wiedzą ucznia
szkoły ogólnodostępnej.

35

§ 46
Klasyfikacja uczniów jest przeprowadzana dwa razy w ciągu roku szkolnego.
1. Śródroczna rada klasyfikacyjna odbywa się 7 dni przed zakończeniem półrocza.
Końcowa rada klasyfikacyjna odbywa się co najmniej 7 dni przed zakończeniem
roku szkolnego.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2a. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2b. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
2c. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły
danego typu.
3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący
obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych w Branżowej Szkole
I Stopnia ustala na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach
kierownik zakładu pracy, w którym uczeń odbywa zajęcia praktyczne. Ocena ta
wpisywana jest do dokumentacji szkolnej na podstawie dzienniczka praktyk.
5. Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych w technikum ustala opiekun praktyk
zawodowych. Ocena ta jest wpisywana do dokumentacji szkolnej na podstawie
dzienniczka praktyk zawodowych.
6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu lub kilku zajęć
edukacyjnych w pierwszym semestrze, jest zobowiązany uzupełnić wiadomości
i umiejętności z tych przedmiotów w sposób i terminie określonym wspólnie
z nauczycielem uczącym.
7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
8. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę,
jeżeli uzyskał z któregokolwiek przedmiotu ocenę niedostateczną. W przypadku gdy
uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z tylko jednego przedmiotu rada pedagogiczna
może wyrazić zgodę na warunkową promocję.
9. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie nauki w klasie programowo najwyższej
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
10. Uczeń ubiegający się o prawo powtarzania klasy obowiązany jest złożyć podanie do
Dyrektora Szkoły do końca czerwca danego roku, w przypadku egzaminu
poprawkowego – przed sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co
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najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje
promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem z tym, że:
a) uczniowi ,który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć;
b) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę;
c) uczeń, który spełniał obowiązek nauki poza szkołą, a w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocje do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
12. Uczeń, kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania, z tym, że:
a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć;
b) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę;
c) uczeń, który spełniał obowiązek nauki poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
13. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
14. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 47
1. Na miesiąc przed roczną klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani do poinformowania
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania, przy
czym:
1) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia powiadamia wychowawca klasy
w czasie organizowanych spotkań z rodzicami według ustalonego na początku
roku szkolnego harmonogramu, potwierdzeniem otrzymania informacji jest
podpis rodzica (prawnego opiekuna) na liście obecności w dzienniku
lekcyjnym;
2) w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca
klasy jest zobowiązany poinformować rodzica o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania według
ustalonych wcześniej zasad współpracy i komunikacji z rodzicami (opiekunami
prawnymi).
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§ 48
Szkoła umożliwia uzyskiwanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych.
1. Uczeń po zapoznaniu się z proponowanymi dla niego rocznymi ocenami
klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych oraz z proponowaną roczną oceną
klasyfikacyjną zachowania ma prawo próbować uzyskać wyższe niż przewidywane
oceny w rocznej klasyfikacji.
2. Ustala się warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przypadku
niezgodności między nauczycielem a uczniem:
1) nauczyciel uczący danego przedmiotu określa zakres materiału do przygotowania,
termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości ( nie później niż 2 tygodnie
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) oraz formę sprawdzianu;
2) w przypadku nieuzyskania przez ucznia wyższej oceny, uczeń ten lub jego rodzic
może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie dodatkowego
sprawdzianu wiadomości.
2 a) O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a) wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni nauki
w sposób ciągły;
b) spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć wpływ na wyniki z danego
przedmiotu;
c) brali udział i osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub
turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskują o podwyższenie oceny;
2 b) z prośba może wystąpić uczeń lub jego rodzic, jeśli uczeń spełni następujące
warunki:
a) był obecny na wszystkich zapowiedzianych pisemnych formach
sprawdzania wiedzy i umiejętności (z zastrzeżeniem § 48 ust.2 pkt 2a lit.
a);
b) wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są
usprawiedliwione;
2 c) jeżeli uczeń nie spełnia powyższych warunków, prośba będzie rozpatrzona
negatywnie;
2 d) prośba musi zawierać uzasadnienie. Prośby bez uzasadnienia nie będą
rozpatrywane;
2 e) w piśmie musi być określona ocena, o jaką uczeń się ubiega;
2 f) Dyrektor Szkoły powołuje zespół w składzie:
a) Dyrektor Szkoły;
b) 2 nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu;
3) w pracy zespołu może uczestniczyć nauczyciel uczący;
3 a) zespół analizuje zasadność wniosku wg wyżej określonych warunków i wydaje
opinię pozytywną lub negatywną; w przypadku opinii pozytywnej Dyrektor Szkoły
ustala termin sprawdzianu o czym zawiadamia zainteresowanych.
3b) sprawdzian przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej oraz praktycznej
wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
4) po przeprowadzeniu sprawdzianu zespół ustala ocenę, która jest oceną ostateczną;
5) praca zespołu jest udokumentowana protokołem;
6) posiedzenie zespołu musi się odbyć w terminie nie później niż 1 tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
7) ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych nie mogą być niższe niż proponowane
przez nauczyciela przedmiotu;
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8) protokoły posiedzeń zespołów są gromadzone w odpowiedniej teczce Dyrektora
Szkoły zgodnie z klasyfikacją rzeczową akt.
§ 49
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej
lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
1a. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), musi się on odbyć przed następnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. Dopuszcza się w sytuacjach losowych zmianę terminu egzaminu klasyfikacyjnego.
Decyzję taką podejmuje Dyrektor Szkoły (nie później niż do 30 września kolejnego
roku szkolnego).
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
usprawiedliwionej,
nieobecności
nieusprawiedliwionej
oraz
realizującego
indywidualny tok nauki przeprowadza komisja w składzie:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą oraz
dla ucznia przechodzącego z innego typu szkoły przeprowadza komisja, w której
skład wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin;
c) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych , z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego
w ciągu jednego dnia.
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych. Egzamin
z wymienionych przedmiotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Zestaw zadań przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne –
egzaminator.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania egzaminacyjne;
4) ustaloną ocenę egzaminacyjną;
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5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
6) imię i nazwisko ucznia.
11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności odbywa zajęcia umożliwiające mu uzupełnienie programu nauczania
i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
13. Uczeń, który nie otrzymał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę. W przypadku odmownej decyzji Rady
Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Jeżeli jest to ocena
niedostateczna to może ona być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej, a z informatyki i wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych
oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych – termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi):
a) w skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez
Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane
zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły;
2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów członków komisji: Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący
w tej szkole inne stanowisko kierownicze, wychowawca klasy, wskazany przez
Dyrektora nauczyciel prowadzący w tej klasie zajęcia edukacyjne, pedagog,
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
3) 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;
4) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- nazwę zajęć
edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imiona i nazwiska osób
wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez niego zadania
praktycznego;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – imiona i nazwiska osób
wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia,
wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjna zachowania wraz
z uzasadnieniem;
c) protokoły , o których mowa w podpunktach a) i b) stanowią załączniki do arkusza
ocen ucznia.
17. Sprawdzian widomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen.
§ 50
1. Wewnątrzszkolny tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
obejmuje:
1) minimalną ilość ocen zgodną ze Statutem szkoły;
2) rytmiczność i systematyczność sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
z uwzględnieniem absencji na zajęciach edukacyjnych;
3) różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów wypracowane przez
komisje przedmiotowe i zawarte w Statucie szkoły;
4) jasne i czytelne wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych ocen
w klasyfikacji rocznej .
2. Wewnątrzszkolny tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zawarty
jest w §53.
§ 51
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; w
wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na prośbę ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) popartą przez wychowawcę.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
3 a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4 a. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) zadania egzaminacyjne;
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
6) imię i nazwisko ucznia.
6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły jednak nie później niż do 30
września najbliższego roku szkolnego.
8. Uczeń, który otrzyma na egzaminie poprawkowym roczną ocenę niedostateczną nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (z zastrzeżeniem § 46 ust. 8), może
jednak powtarzać klasę.
§ 52
1. Rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani o postępach
i trudnościach ucznia w nauce w czasie:
1) zebrań, które odbywają się według ustalonego harmonogramu;
2) indywidualnych rozmów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w czasie dyżurów
nauczyciel;
3) kontaktów z pedagogiem szkolnym, nauczycielem przedmiotu lub Dyrektorem
Szkoły;
4) indywidualnych spotkań, wynikających z bieżących problemów wychowawczych.
5) rozmów telefonicznych;
6) korespondencji służbowej.
2. Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
dokumentacji pedagoga szkolnego lub psychologa.
§ 53
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;
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godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom;
pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, konkursach, olimpiadach,
zawodach;
10) działalność w organizacjach uczniowskich, szkolnych i pozaszkolnych.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną wystawia się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
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.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:
a. własnych obserwacji ucznia;
b. opinii samorządu klasy;
c. uwag i informacji o uczniu, pochodzących od innych nauczycieli, opiekunów
organizacji i kół zainteresowań oraz pracowników szkoły;
d. uwag organów porządku publicznego;
e. wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania (klasowego zeszytu uwag,
wykorzystywanie systemu punktacyjnego jako narzędzia pomocniczego
w ocenie zachowania).
5. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. skreślony
7. skreślony
8. W przypadku niezgodności co do przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, na prośbę ucznia Dyrektor Szkoły powołuje zespół w składzie:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony –jako przewodniczącego
komisji;
2) wychowawca klasy;
3) 1 nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) skreślony
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ustalana jest na drodze głosowania zwykłą większością
głosów W przypadku nierównej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji . Ocena ta jest oceną ostateczną.
10. Posiedzenie zespołu musi się odbyć w terminie nie później niż na 1 tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Przebieg posiedzenia jest
udokumentowany protokołem.
6)
7)
8)
9)
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11. Ostateczne roczne oceny zachowania nie mogą być niższe niż proponowane przez
wychowawcę.
12. Protokoły posiedzeń zespołów są gromadzone w odpowiedniej teczce Dyrektora
Szkoły zgodnie z klasyfikacją rzeczową akt.
13. Kryteria ocen zachowania ustala komisja ds. oceniania powołana w ramach pracy
Zespołu Wychowawców Klasowych, a uchwala Rada Pedagogiczna:
1) ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który:
a) przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu klasowego
i szkolnego, postępuje zgodnie z regulaminem ucznia,
b) oceny z przedmiotów osiąga wysokie na miarę swoich możliwości intelektualnych,
zdrowotnych oraz sytuacji rodzinno-domowej,
c) odpowiednio przygotowuje się do zajęć lekcyjnych,
d) dba o zdrowie własnych i innych,
e) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione do siedmiu dni po powrocie,
f) brak spóźnień nieusprawiedliwionych (środkowe lekcje),
g) otrzymuje nagrody i wyróżnienia w szkole i poza szkołą,
h) wzorowo wypełnia dyżury klasowe i szkolne,
i) wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków,
j) twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły, rozwijanie swoich zainteresowań,
k) wzorowo wykonuje prace społeczne na terenie szkoły i poza nią,
l) stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły,
koleżanek i kolegów,
m) jest uczciwy, prawdomówny, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński,
opiekuńczy, pomaga w nauce, staje w obronie pokrzywdzonych,
n) odznacza się wzorową kulturą osobistą, kulturalnym zachowaniem na lekcjach,
przerwach, poza szkołą,
o) nie ma wobec niego negatywnych uwag,
p) charakteryzuje go umiejętność współżycia w grupie (brak konfliktów, tolerancja,
poszanowanie cudzych poglądów),
q) szanuje mienie cudze, własne i społeczne,
r) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu (za niestosowny strój uważa się zbytnio
odsłonięte ciało, krzykliwe kolory ubioru, rażący makijaż, ekstrawagancka
fryzura),
s) nie ulega nałogom i złym nawykom (nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie
posiada i nie używa narkotyków, dopalaczy);
2) ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
a) przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
b) osiąga wysokie oceny z przedmiotów na miarę swoich możliwości,
c) wszystkie nieobecności ma terminowo usprawiedliwione, ma maksymalnie 5
spóźnienia nieusprawiedliwione (środkowe lekcje) w semestrze i nie więcej niż 10
godzin nieusprawiedliwionych,
d) nie ma więcej niż dwie uwagi negatywne związane z kulturą osobistą na lekcji
i na przerwie,
e) bardzo dobrze wypełnia dyżury klasowe i szkolne,
f) wywiązuje się solidnie z przydzielonych zadań,
g) jest aktywny i chętnie uczestniczy w organizowanych konkursach, zawodach,
h) jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy,
i) stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników i uczniów,
j) dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu i stroju,
k) dba o czystość w swoim otoczeniu (klasa, szkoła, tereny zielone),
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l) nie ulega nałogom i złym nawykom;
3) ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
a) przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
b) osiąga oceny z przedmiotów na miarę swoich możliwości,
c) wszystkie nieobecności ma terminowo usprawiedliwione, ma maksymalnie 10 spóźnień
nieusprawiedliwionych w semestrze i nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
d) nie ma więcej niż pięć uwag negatywnych związanych z kulturą osobistą na lekcji i na
przerwie,
e) dobrze wypełnia dyżury klasowe i szkolne,
f) wywiązuje się solidnie z przydzielonych zadań,
g) stara się być aktywny i chętnie uczestniczy w organizowanych konkursach, zawodach,
h) jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy,
i) stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, pracowników i uczniów,
j) dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu,
k) dba o czystość w swoim otoczeniu (klasa, szkoła, tereny zielone),
4) ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który:
a) przeważnie spełnia wymagania stawiane przez Statut Szkoły i Samorząd Uczniowski,
ale nie wyróżnia się swoim zachowaniem i aktywnością na terenie klasy i szkoły,
b) stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu,
c) jego zachowanie i kultura osobista nie budzą większych zastrzeżeń, nie ma więcej niż 8
uwag negatywnych dotyczących zachowania w semestrze, prawidłowo reaguje na każde
upomnienie,
d) jest koleżeński, bezinteresowny, sprawiedliwy,
e) stara się angażować w życie klasy, szkoły i wypełnia podstawowe obowiązki ucznia,
f) z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników i uczniów,
g) szanuje własność swoją, cudzą i społeczną, a wyrządzone nieumyślnie szkody naprawia
z własnej inicjatywy,
h) na przerwach zachowuje się w sposób bezpieczny i kulturalny;
5) ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który:
a) ma od 50 do 90 godzin nieusprawiedliwionych,
b) posiada dużą ilość nieusprawiedliwionych spóźnień (10 – 15),
c) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, utrudnia prowadzenie
lekcji, brak u niego chęci przezwyciężenia trudności,
d) lekceważąco odnosi się do nauczycieli, pracowników administracyjnych, nie respektuje
ich uwag,
e) wulgarnie odnosi się do rówieśników, używa ordynarnego słownictwa,
f) swoim zachowaniem demoralizuje kolegów, dopuszczając się czynów niezgodnych
z przyjętą normą postępowania,
g) jest agresywny w stosunku do kolegów, stosuje przemoc, swoim zachowaniem zagraża
bezpieczeństwu innych,
h) niszczy sprzęt, maluje po ścianach
i) na terenie szkoły i jej otoczeniu pali papierosy,
j) cechuje go nielojalność i kłamliwość,
k) kradnie, wyłudza pieniądze, zakłóca spokój publiczny,
l) ulega złym nawykom i nałogom,
m) rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami nie daje pożądanych efektów,
n) czasami manifestuje ubiorem lub zachowaniem przynależność do subkultur
młodzieżowych,
o) narusza dobre imię szkoły,
p) został ukarany naganą wychowawcy klasy (§ 55 ust. 3 pkt. 1);
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6) ocenę naganną może otrzymać uczeń, który:
a) ma powyżej 90 godzin nieusprawiedliwionych,
b) posiada dużą ilość nieusprawiedliwionych spóźnień (powyżej 15),
c) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, notorycznie utrudnia
prowadzenie lekcji, brak u niego chęci przezwyciężenia trudności,
d) lekceważąco odnosi się do nauczycieli, pracowników administracyjnych, nie respektuje
ich uwag,
e) osiąga oceny niedostateczne na skutek własnych zaniedbań,
f) wulgarnie odnosi się do rówieśników, używa ordynarnego słownictwa,
g) swoim zachowaniem świadomie i z premedytacją demoralizuje kolegów, dopuszczając
się czynów niezgodnych z przyjętą normą postępowania,
h) jest agresywny w stosunku do kolegów, stosując przemoc; swoim zachowaniem
zagraża bezpieczeństwu innych,
i) niszczy sprzęt, maluje po ścianach,
j) na terenie szkoły i jej otoczeniu pali papierosy, pije alkohol, używa lub dostarcza innym
narkotyki,
k) kradnie lub uczestniczy w rozbojach, wyłudza pieniądze, zakłóca spokój publiczny,
l) rozmowy wychowawcy z uczniem, pisemne wezwania rodziców przez pedagoga
i wychowawcę nie przynoszą oczekiwanego rezultatu,
ł) swoją postawą wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych,
m) został ukarany karami zawartymi w § 55 ust. 3 pkt. 2-6 oraz 8.
§ 54
1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów technikum i liceum usprawiedliwiają nieobecność
lub spóźnienia ucznia w szkole w sposób ustalony na pierwszym spotkaniu wychowawcy
z rodzicami do końca pierwszego tygodnia następnego miesiąca; dopuszczalne są następujące
formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych:
1) zwolnienie lekarskie;
2) pisemne, w zeszycie usprawiedliwień ( dotyczy uczniów, których absencja na
zajęciach szkolnych jest niewysoka i nie budzi żadnych zastrzeżeń);
3) osobiście (szczególnie w przypadku niskiej frekwencji lub wątpliwości ze strony
wychowawcy klasowego lub nauczyciela).
1 a. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (pracownicy młodociani) usprawiedliwiają
nieobecności na zajęciach lekcyjnych na podstawie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia
z zakładu pracy, w którym odbywają praktyczną naukę zawodu lub sposób (określony
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od
pracy /Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281/). Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest
usprawiedliwienie nieobecności przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie określonej
w ust. 1 pkt. 2 i 3.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów pełnoletnich licem i technikum mogą wyrazić
pisemną zgodę na ich samodzielne usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie się z zajęć
edukacyjnych.
3. Samodzielne zwalnianie się młodzieży pełnoletniej z zajęć edukacyjnych może nastąpić
wyłącznie za pisemną zgodą rodziców i po wypełnieniu deklaracji zastrzegającej przyjęcie
za siebie pełnej odpowiedzialności w czasie nieobecności w szkole.
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Rozdział 9
Prawa i obowiązki ucznia. Konsekwencje.
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń
§ 55
1.Uczeń ma prawo do:
1) nauki i realizowania tego prawa na zasadzie równych szans;
2) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa oraz koordynatora ds.
doradztwa zawodowego;
3) uzyskiwania pomocy w zakresie kształcenia na wniosek własny, rodziców,
wychowawcy lub pedagoga szkolnego zgodnie z zasadami pomocy psychologicznopedagogicznej;
4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz
poszanowania godności własnej i zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych;
5) rozwijania swojej osobowości oraz zdolności umysłowych i fizycznych;
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej:
c) niezadawanie dłuższych obowiązkowych prac domowych na okres przerw
świątecznych i ferii,
d) ograniczanie liczby sprawdzianów pisemnych w ciągu tygodnia do 3 z dużej partii
zrealizowanego materiału nauczania,
e) dnia bez oceny niedostatecznej 13 każdego miesiąca;
7) korzystania z osiągnięć nauki oraz nowoczesnych metod nauczania;
8) wypoczynku i czasu wolnego, a w szczególności do korzystania z przerw
międzylekcyjnych w pełnym wymiarze ich trwania;
9) zapewnienia ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
10) zgłaszania władzom szkoły wszelkich uwag, wniosków i postulatów dotyczących
funkcjonowania szkoły oraz spraw uczniów przez Samorząd Uczniowski;
11) zapoznania się z przedmiotowym programem nauczania i wymaganiami
edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
12) jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
13) korzystania z biblioteki, czytelni, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, pomieszczeń do
nauki i gabinetu pomocy przedlekarskiej ściśle według poleceń pracowników szkoły,
prowadzących zajęcia oraz przepisów bhp;
14) zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania
szkoły;
15) korzystania z porad i zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
16) udziału w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
2.Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu Szkoły i szkolnych regulaminów;
2) dbania o honor szkoły oraz godnie ją reprezentować;
3) poszanowania godła, hymnu i sztandaru szkoły;
4) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły;
5) posiadania oraz noszenia legitymacji szkolnej;
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6) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych poprzez:
a) przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
b) regularne odrabianie zadań domowych,
c) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych pomocy
wymaganych przez nauczyciela,
d) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z
obowiązków podczas zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego;
7) wywiązywania się z powierzonych funkcji oraz obowiązków dyżurnego klasowego;
8) stosowania form grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów;
9) szanowania mienia cudzego i społecznego (zniszczenie lub szkodę ma obowiązek
naprawić lub pokryć koszty uczeń, który ją wyrządził lub klasa, jeśli nie jest możliwe
ustalenie sprawcy);
10) przestrzegania ładu i porządku w przydzielonej sali, dbać o stan dekoracji, zgłaszać
nauczycielowi – opiekunowi o zaistniałych uszkodzeniach (dotyczy to także sal
lekcyjnych innych niż ta, którą uczeń wraz ze swoją klasą się opiekuje);
11) przestrzegania zasad higieny osobistej;
12) dbania o estetyczny wygląd:
a) noszenie obuwia zastępczego,
b) noszenie odpowiedniego ubioru (za nieestetyczny strój ucznia uważa się zbytnio
odsłonięte ciało, rażący makijaż, ekstrawagancką fryzurę oraz eksponowanie
elementów subkultur młodzieżowych),
c) uwagi nauczyciela bądź pracownika szkoły dotyczące nieestetycznego wyglądu
ucznia powinny być do niego kierowane indywidualnie;
13) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole na zajęciach edukacyjnych i przerwach
oraz wycieczkach klasowych i imprezach rekreacyjno-kulturalnych organizowanych
przez pracowników szkoły;
14) przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw pomiędzy nimi;
15) wchodzenia do szkoły przez szatnię, pozostawiając w niej wierzchnie okrycie i zmianę
obuwia zastępczego;
16) przestrzegania zakazu wstępu do pokoju nauczycielskiego;
17) uczestniczenia w uroczystościach państwowych, imprezach okolicznościowych
organizowanych w szkole i poza nią w stroju galowym;
18) punktualnego przychodzenia na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne;
19) terminowego usprawiedliwienia nieobecności w formie ustalonej przez wychowawcę
z rodzicami;
3. Uczniowi zabrania się:
1) stosowania wobec uczniów i pracowników szkoły agresji i przemocy fizycznej lub
psychicznej;
2) sprzedawania lub stosowania narkotyków lub innych substancji psychotropowych;
3) rozbojów, wymuszeń, wyłudzeń pieniędzy oraz kradzieży;
4) posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi oraz substancji chemicznych,
zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły;
5) przebywania na terenie szkoły lub w trakcie imprez i wycieczek szkolnych
w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie szkoły;
6) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego (demoralizacja uczniów);
7) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
w czasie trwania zajęć lekcyjnych tzn. prowadzenia rozmów, wysyłania sms-ów,
korzystania z dyktafonu, robienia zdjęć, filmowania oraz korzystania
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z kalkulatorów telefonicznych; w czasie zajęć lekcyjnych telefon musi być
wyłączony;
8) palenia papierosów na terenie szkoły lub w trakcie imprez i wycieczek szkolnych;
9) siadania na parapetach okien w salach i na korytarzach;
10) palenia e – papierosów, posiadania na terenie szkoły;
11) posiadania substancji o niewiadomym pochodzeniu i działaniu mogących zagrażać
życiu i zdrowiu uczniów.
§ 55 a
1. Uczeń otrzymuje nagrody za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska;
3) pracę w organizacjach młodzieżowych lub kołach zainteresowań;
4) 100% frekwencję;
5) inne osiągnięcia w dziedzinie nauki (olimpiady, konkursy), kultury lub sportu.
2. Formą wyróżnień lub nagród dla ucznia są następujące:
1) pochwała udzielona przez wychowawcę;
2) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły wobec klasy z wpisem do dziennika
klasowego;
3) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym lub przez radiowęzeł
z wpisem do dziennika lekcyjnego;
4) list pochwalny do pracodawcy, u którego uczeń odbywa zajęcia praktyczne;
5) list gratulacyjny do rodziców;
6) wpis do kroniki szkolnej;
7) nagrody specjalne ( dyplomy, nagrody książkowe, rzeczowe, finansowanie wycieczek)
8) nagradzanie celującą oceną cząstkową z przedmiotu, w którym uczeń został laureatem
olimpiady, konkursu, zawodów sportowych na szczeblu wyższym niż szkolnym;
9) nagradzanie bardzo dobrą oceną cząstkową z przedmiotu, w którym uczeń został
laureatem olimpiady, konkursu, zawodów sportowych na szczeblu szkolnym;
10) podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania za wzorowa frekwencję;
11) informacja na stornie internetowej ( za zgodą wyróżnionych uczniów);
12) stypendium:
a) Prezesa Rady Ministrów za najwyższe wyniki w nauce w liceum lub technikum,
b) Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia,
c) Starosty Dąbrowskiego za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania.
3. Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Statucie szkoły oraz obowiązujących
regulaminów szkolnych uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy;
2) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora Szkoły na forum klasy z wpisem do
dziennika;
3) skreślony
4) zawieszeniem w prawie ucznia do:
a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
b) reprezentowaniu szkoły na zewnątrz;
5) przeniesieniem do równoległej klasy;
6) przeniesieniem do innej szkoły;
7) powiadomieniem zakładu pracy, w której uczeń odbywa zajęcia praktyczne
o nieprzestrzeganiu Statutu szkoły;
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8) usunięciem ze szkoły w przypadku:
a) wielokrotnie udowodnionego drastycznego naruszenia regulaminu szkoły,
b) drastycznego naruszenia porządku prawnego;
9) wysłaniem informacji o sytuacji szkolnej ucznia do pracodawcy, rodziców,
opiekunów prawnych.
4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników
szkoły;
2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania;
3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie
szkoły i w jej obrębie;
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc fizyczna
i psychiczna, użycie niebezpiecznych narzędzi);
5) wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w Statucie szkoły;
6) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;
7) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez
stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego;
5. Szkoła powiadamia ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) o zastosowaniu
wobec niego kar regulaminowych.
6. Wykonania kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż pół roku, jeśli
uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców lub
Rady Pedagogicznej.
7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od kary do
Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji.
§ 56
Skreślony
§ 57
W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący
tok postępowania:
1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie
protokół zeznań świadków;
2) sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w Statucie szkoły jako przypadek,
który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu;
3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców
lub opiekunów prawnych ucznia);
4) zwołać zebranie Rady Pedagogicznej;
5) poinformować ucznia o jego prawie do rzecznika – rzecznikiem ucznia jest
wychowawca lub inny nauczyciel wskazany przez ucznia; obowiązkiem rzecznika jest
rzetelnie przedstawić nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego
cechy dodatnie i okoliczności łagodzące; wyniki w nauce nie są podstawą do
skreślenia z listy uczniów;
6) przedyskutować na zebraniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie
możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był
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wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy
ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) sporządzić protokół z zebrania Rady Pedagogicznej, uwzględniając wszystkie
informacje mające wpływ na podjęcie uchwały;
8) wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia oraz poinformować o ich prawie wglądu w dokumentację sprawy;
9) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy;
10) przedstawić treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu celem sformułowania
pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie; opinia ta nie jest wiążąca
dla Dyrektora Szkoły, lecz bez niej decyzja jest nieważna
11) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania
sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa Dyrektor Szkoły podejmuje
decyzję;
12) w przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o skreśleniu ucznia z listy
uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania
administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać
uzasadnienie, zarówno faktyczne jak i prawne;
13) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) – jeżeli uczeń
nie jest pełnoletni; data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu
ewentualnego odwołania od decyzji;
14) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub
natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – rygor ten
jest obwarowany przepisem art.108 KPA;
15) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu
rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 58
1. Szkoła używa pieczęci okrągłej według ustalonego wzoru i treści zgodnie z jej nazwą.
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w
jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
3. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nie zawiera nazwy tego
Zespołu.
4. Dyrektor Szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu
i podaje do publicznej informacji.
Dąbrowa Tarnowska, 29.11. 2017 r.
Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 29.11. 2017 roku uchwałą
nr 15/2017.
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