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Podstawa prawna Statutu
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1265).
3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (DZ. U. z dnia 16 marca 2015 r., poz. 357).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.
624 ze zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
6. Rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 673).
7. Rozporządzenie MEN z 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
8. Rozporządzenie MEN z 6 sierpnia 2015r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1113).
9. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183).

2

ROZDZIAŁ I
Nazwa i typ szkoły
§1
1. Zespół Szkół, zwany dalej „Szkołą”, nosi nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach.
2. W skład Szkoły wchodzą:
1) Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieży,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadząca kształcenie dla młodzieży,
3) Szkoła Policealna prowadząca kształcenie dla młodzieży oraz dla dorosłych,
4) Centrum Kształcenia Ustawicznego, noszące nazwę „Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Nowosielcach”, prowadzące kształcenie ustawiczne osób dorosłych
w formach pozaszkolnych /zasady funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego
określa Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej
Brygady Spadochronowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowosielcach/.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw
rolnictwa oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

§2
1. Siedzibą szkoły jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Nowosielce 206, 38-533 Nowosielce.
2. Szkoła posiada własny sztandar i logo.
3. W szkole obowiązuje ceremoniał uroczystości oficjalnych.
4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może
być używany czytelny skrót nazwy ZSCKR w Nowosielcach.
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ROZDZIAŁ II
Informacja o szkole
§3
1. Informacja o szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach:
1) Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieży w następujących zawodach: technik
rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik turystyki wiejskiej,
technik hodowca koni, technik weterynarii, technik rybactwa śródlądowego, technik
mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadząca kształcenie dla młodzieży w następujących
zawodach: rolnik, rzeźnik-wędliniarz,
monter-instalator urządzeń technicznych
w budownictwie wiejskim, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
3) Szkoła Policealna prowadząca kształcenie dla młodzieży oraz dorosłych w zawodach
wymienionych w pkt. 1.
4) Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla
dorosłych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę i po zasięgnięciu
opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy ustala zawody,
w których kształci szkoła. Szkoła może prowadzić kształcenie w zawodach innych niż
wymienione w § 3.
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ROZDZIAŁ III
Cele i zadania szkoły
§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub
wykonywania wybranego zawodu,
3) kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do typu szkoły, wieku uczniów
i słuchaczy,
4) sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i wieku oraz
możliwości szkoły.
5) umożliwia uczniom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania,
6) umożliwia uczniom prezentację ich szczególnych uzdolnień poprzez organizację
konkursów, zawodów i olimpiad.
2. Szkoła umożliwia:
1) przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego,
2) zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie,
3) przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji.

§5
1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
1) umożliwia uczniom i słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
językowej i religijnej, wdrażanie uczniów do poszanowania symboli narodowych: godła, flagi
i hymnu,
2) zachęca uczniów i słuchaczy do udziału w obchodach świąt narodowych,
3) zapoznaje uczniów i słuchaczy z dorobkiem kulturalnym i historią Polski,
4) tworzy warunki do nauki religii i etyki w szkole.
2. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
1) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu
ucznia i słuchacza w wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), psychicznym,
intelektualnym, moralnym i duchowym, a także rozwojowi społecznemu uczniów,
2) rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) dążenie do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra
własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
wolności własnej z wolnością innych,
4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich
celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

5

5) przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu
przekazu dziedzictwa kulturowego,
6) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości,
7) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
3. Zadaniem Szkoły jest kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego
realizacji wyżej wymienionych celów przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli
i innych pracowników Szkoły.
4. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom bieżącą pomoc psychologiczną
i pedagogiczną poprzez pracę wychowawców klas oraz działalność pedagoga
szkolnego. Szczególnej trosce i opiece podlegają uczniowie z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego. Opieka ta sprawowana jest przy współpracy
z Organem Prowadzącym, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

§6
1. Szkoła posiada Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, który uchwala
się w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
1) Program wychowawczy szkoły obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.
2) Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym,
skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o którym mowa w ust. 1,
programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny.
4) Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5) Programów, o których mowa w ust. 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.
2. Szkoła diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, prowadzi
działalność profilaktyczną w tym zakresie.
3. Uczniom szczególnie uzdolnionym Szkoła umożliwia naukę według indywidualnego
programu lub toku nauki na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
4. Na wniosek rodziców ucznia, który ze względu na stan zdrowia nie może uczęszczać
w pewnych okresach na zajęcia, w oparciu o orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej, na warunkach określonych odpowiednimi przepisami, Szkoła
organizuje dla niego nauczanie indywidualne.
5. Szkoła stwarza warunki do nauki dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie. Uczniowie
z zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku są
otaczani szczególną troską pedagoga i nauczycieli.
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6. W sytuacji, gdy liczba uczniów niepełnosprawnych przekracza w danym oddziale limit
określony odpowiednimi przepisami, Szkoła w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym
organizuje oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów.
7. Szkoła oferuje pomoc dla uczniów, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej.

§7
1. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i psychologiczną, szczególnie dla uczniów
i słuchaczy mających trudności w nauce, sprawiających kłopoty wychowawcze oraz
zaniedbanych środowiskowo.
2. Z wnioskiem o udzielenie pomocy dla uczniów, o których mowa w punkcie 1 mogą
wystąpić:
1) uczeń lub słuchacz,
2) nauczyciel,
3) pedagog szkolny,
4) psycholog,
5) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współdziałając
z wyspecjalizowanymi instytucjami.

§8
1. Instytucją wspomagającą pracę szkoły jest poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
która udziela pomocy dzieciom, młodzieży, a także ich rodzicom i nauczycielom.
2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna współpracuje ze szkołą w realizacji programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego poprzez:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
2) rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się, negocjacyjnego rozwiązywania
konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
3) prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów),
5) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
6) udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i
planowaniu kariery zawodowej,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości
oraz mocnych stron uczniów.
3. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela pomocy szkołom znajdującym się na
terenie jej działania, określonym przez organ prowadzący.
4. Korzystanie z pomocy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest
dobrowolne i bezpłatne.
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5. Z wnioskiem o objęcie ucznia opieką przez poradnię występują: rodzice (prawni
opiekunowie) lub sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni. Rola szkoły w tym zakresie jest
jedynie wspomagająca.

§9
1. Szkoła organizuje kursy w obszarach zgodnych z jej kierunkami kształcenia.
2. Szkoła umożliwia uczniom i absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego
kształcenia lub zawodu przez organizację spotkań z doradcą zawodowym,
pracownikami biura pracy, zakładów pracy, firmami marketingowymi.
3. Szkoła prowadzi doradztwo związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
przez współpracę z:
1) Powiatowym Urzędem Pracy,
2) z wyższymi uczelniami,
3) zakładami pracy i przedsiębiorcami,
4) Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie,
5) Punktem Pośrednictwa Pracy w Sanoku,
6) instytucjami z otoczenia agrobiznesu.

§ 10
1. Szkoła, w miarę posiadanych środków, może udzielić stałej lub doraźnej pomocy
materialnej uczniom/słuchaczom.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Szkoła może przyznać uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej, zasiłek w formie pieniężnej lub materialnej. Zasiłek przyznawany jest
jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu roku i nie może być wyższy niż pięciokrotność
zasiłku rodzinnego.
4. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
6. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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7. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze
socjalnym i motywacyjnym.
8. Zasady przyznawania stypendium socjalnego i zasiłku stanowi Regulamin
przyznawania stypendium socjalnego.

§ 11
1. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań zgodnie z ich
potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły poprzez:
1) tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań,
2) udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych,
3) udział w zawodach sportowych,
4) udział w konkursach przedmiotowych,
5) udział w pracach organizacji działających na terenie szkoły.

§ 12
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze dostosowane do wieku, potrzeb
rozwojowych uczniów i słuchaczy oraz potrzeb danego środowiska, z uwzględnieniem
obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w szczególności poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
2) sprawowanie opieki podczas zajęć organizowanych w formie wycieczek i wyjazdów poza
teren szkoły,
3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas trwania przerw międzylekcyjnych i przed
rozpoczęciem lekcji (zgodnie z obowiązującym harmonogramem dyżurów).
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ROZDZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 13
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy.
2. Organy szkoły wymienione w ust.1 stanowią także organy poszczególnych typów
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 14
1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący
szkołę, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
2. Kompetencje dyrektora szkoły:
1) kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników, przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
3) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia Radzie
Pedagogicznej,
4) opracowuje arkusz organizacyjny,
5) dopuszcza do użytku w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, które spełniają warunki określone
przepisami,
6) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
7) dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego,
8) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa,
10) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organy: prowadzące
i nadzorujące. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
jest ostateczny.
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez
Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
12) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
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13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych,
15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
16) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły,
17) opracowuje plan naboru na dany rok szkolny zgodnie z wytycznymi organu
prowadzącego szkołę,
18) przyjmuje uczniów i słuchaczy do szkoły, przenosi uczniów i słuchaczy z oddziału do
oddziału oraz z jednego typu szkół do innych, skreśla z listy uczniów lub słuchaczy,
19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie
zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego,
20) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów,
21) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego,
22) organizuje zajęcia dodatkowe.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
Szkoły,
3) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
4) podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy klasy,
5) egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
5. Rozstrzyga sprawy sporne między organami.
6. Powołuje i odwołuje za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej wicedyrektora szkoły, kierownika kształcenia praktycznego
i kierownika internatu oraz powierza im odpowiednio zakres obowiązków
i kompetencji.
7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje
o działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły.
8. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w statucie szkoły /§ 66 i § 67/. Skreślenie następuje na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
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9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor,
a w przypadku nieutworzenia stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły
wyznaczony przez organ prowadzący.
10. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
12. Dba o powierzone mienie.

§ 15
1. Obowiązki wicedyrektora szkoły:
1) wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi,
2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, sprawuje
nadzór pedagogiczny,
3) hospituje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych,
4) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej,
5) prowadzi kontrole dyżurów nauczycieli,
6) pełni funkcję dyrektora podczas jego nieobecności,
7) jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli,
8) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą komisji przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych,
9) sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli podstawy programowej z danego
przedmiotu,
10) kieruje realizacją programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
11) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
12) opracowuje z zespołem nauczycieli rozkład zajęć lekcyjnych,
13) prowadzi wspólnie z Dyrektorem czynności związane z organizacją egzaminów
maturalnych,
14) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji szkoły, m.in. współdziała
z Dyrektorem Szkoły w przygotowaniu planu pracy szkoły, przydziału czynności
nauczycielom, planu pracy i planu szkoleń Rady Pedagogicznej,
15) wykonuje inne prace związane z działalnością szkoły zlecone przez Dyrektora
2. Kierownik kształcenia praktycznego przejmuje na siebie część zadań dyrektora
szkoły, a w szczególności:
1) może pełnić funkcję przewodniczącego komisji przedmiotów zawodowych,
2) przygotowuje projekty planu szkolenia praktycznego,
3) organizuje szkolenie praktyczne,
4) organizuje szkolenie praktyczne w gospodarstwach rolników indywidualnych,
5) z upoważnienia dyrektora zawiera umowy z zakładami pracy i instytucjami dotyczące
warunków odbycia praktyk zawodowych,
6) z upoważnienia dyrektora zawiera umowy z rolnikami indywidualnymi, u których
uczniowie/słuchacze odbywają praktykę,
7) koordynuje przygotowanie planów pracy zajęć praktycznych,
8) prowadzi czynności związane z kontrolą zajęć praktycznych,
12

9) organizuje bazę techniczną do praktycznej nauki zawodu,
10) czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy uczniów oraz właściwym stanem
technicznym i wykorzystaniem sprzętu technicznego,
11) współpracuje z OKE przy organizowaniu i przebiegu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe,
11) pełni nadzór kierowniczy nad całym szkoleniem praktycznym.
3. Obowiązki kierownika internatu:
1) sprawuje bezpośredni nadzór nad wychowaniem młodzieży w internacie szkolnym oraz
kieruje internatem,
2) podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły,
3) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników internatu,
4) systematycznie kontroluje zajęcia wychowanków internatu i udziela im odpowiedniego
instruktażu,
5) systematycznie kontroluje prace personelu administracyjno – gospodarczego,
6) sprawuje opiekę i nadzór na działalnością samorządu internatu,
7) utrzymuje ścisły kontakt z wychowawcami klasowymi, nauczycielami szkoły i rodzicami
(prawnymi opiekunami),
8) składa pisemne wnioski w sprawie wyróżnień i kar podległego personelu,
9) hospituje zajęcia prowadzone przez wychowawców w internacie.

§ 16
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz
pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki
zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania
Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania, na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem zebrania,
a o posiedzeniu klasyfikacyjnym tydzień wcześniej.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z wyłączeniem spraw personalnych
członków Rady Pedagogicznej.
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8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawnienia spraw poruszonych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, słuchaczy lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej raz w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawnego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.

§ 17
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
na zajęciach,
4) wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy,
9) ustalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
10) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania,
11) ustalanie szkolnego zestawu podręczników,
12) przygotowanie projektu Statutu szkoły i uchwalanie go, wprowadzanie do niego zmian,
13) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów,
14) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania,
15) zatwierdzenie wniosków wychowawcy klas i innych pracowników szkoły w sprawie
przyznania nagród i wyróżnień oraz udzielenia kar uczniom i słuchaczom,
16) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego
kierowniczego stanowiska w szkole.
2. W przypadku określonym w pkt 16, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę
Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do
konkursu nikt się nie zgłosił,
2) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora,
3) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
4) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
5) wnioski w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
6) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, plan nadzoru pedagogicznego.
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7) projekt planu finansowego szkoły,
8) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
9) program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
10) utworzenie zespołu szkół, aktu założycielskiego,
11) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju,
12) średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,
13) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
14) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły,
15) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
16) zezwolenie na indywidualny program nauki,
17) zezwolenie na indywidualny tok nauki,
18) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
19) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego
zespołu problemowo-zadaniowego,
20) wybór przedmiotów zawodowych, z których słuchacz: zasadniczej szkoły zawodowej,
średniej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej
kształcących w formie zaocznej musi zdać egzaminy w formie pisemnej,
21) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy,
22) wybór kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
23) proponowane przez nauczycieli programy nauczania, które spełniają warunki określone
w przepisach.
24) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
25) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka
obcego nowożytnego innego niż język nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 18
1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym
wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
4. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem
Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.
5. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których
przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
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6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
7. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w wyborach tajnych przeprowadzonych na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.

§ 19
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki po
wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
2) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do Dyrektora
szkoły, Samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
4) opiniowanie przedstawionego przez Radę Pedagogiczną szkolnego zestawu programów
nauczania i szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
5) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
6)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły,
7) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora
szkoły oceny dorobku zawodowego,
8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
9) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
10) pobudzanie i organizowanie form aktywności wszystkich rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
11) zwoływanie zebrań rodziców ogółu uczniów lub poszczególnych klas,
12) zapewnienie wszystkim rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły,
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
młodzieży.
3. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości programu wychowawczego szkoły,
2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
3) znajomości przepisów dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkole,
4) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn w trudności w nauce,
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny.
4. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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5. Z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz
opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od nich opłat, bez względu na
postać i sposób przekazywania tych informacji .

§ 20
1. W szkole może działać Rada Szkoły.
2. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor szkoły na łączny
wniosek: Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy.
3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
3) uczniowie i słuchacze wybrani przez ogół uczniów.
4. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.
5. W szkołach, w których Rada Szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje
Rada Pedagogiczna.

§ 21
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalane przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów i słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między 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,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 22
1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania
uczniów i słuchaczy.
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2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swych kompetencji,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych
i podejmowanych działaniach i decyzjach,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
3. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły.
4. Spory pomiędzy Dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga
w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
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ROZDZIAŁ V
Organizacja szkoły
§ 23
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.

§ 24
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających
trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami
rozwojowymi,
4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.

§ 25
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zgodnie z przepisami w sprawie
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji
szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po
zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.
2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, liczbę godzin zajęć
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
4. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan
nauczania dla danego etapu nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
5. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa i opiekę nad kołami,
zespołami, organizacjami i pracowniami dokonuje dyrektor na początku roku
szkolnego.

19

§ 26
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych i nauczania modułowego trwa 45 minut,
godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 60 minut, z 5 minutową przerwą na każdą
godzinę.
3. W szkołach wchodzących w skład ZSCKR w Nowosielcach dopuszcza się
prowadzenie kształcenia blokowego lub kształcenia modułowego.
4. Liczba uczniów w klasach pierwszych uzależniona jest od planu naboru na dany rok
szkolny zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
5. Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym w technikum rozpoczyna się
w klasie drugiej. W klasie pierwszej Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim z uwzględnieniem
specjalności/zawodu danego oddziału klasowego, zainteresowań uczniów oraz
możliwości organizacyjnych szkoły, wyznacza dwa przedmioty ujęte w podstawie
programowej, do realizacji w zakresie rozszerzonym.
6. Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na zapewnienie realizacji
wymogów podstawy programowej poszczególnych przedmiotów.

§ 27
1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół CKR w Nowosielcach podział na
grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii
informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach
międzyoddziałowych, liczących więcej niż 25 uczniów lub słuchaczy,
2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,
w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 25 uczniów lub słuchaczy,
3) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści
programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych –
w oddziałach liczących więcej niż 20 uczniów lub słuchaczy,
4) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 25 uczniów lub
słuchaczy albo nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1,
podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych
przypadkach grup międzyklasowych.
4. Zajęcia ze słuchaczami odbywają się jako konsultacje zbiorowe dla słuchaczy we
wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni (piątek, sobota),
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5. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze
20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
6. Zajęcia edukacyjne z niektórych przedmiotów mogą być realizowane w różnym
wymiarze w poszczególnych okresach roku szkolnego. Rozliczenie średniorocznej
liczby godzin dokonuje się w ten sposób, że brane są:
- w klasach maturalnych - 15 tygodni w pierwszym semestrze,
- w klasach niematuralnych - 18 tygodni w pierwszym semestrze.

§ 28
1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy
programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły zasadniczej, technikum, są
organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację
podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w
oddziałach lub zespołach między oddziałowych albo międzyszkolnych.
3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach
międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów
lub słuchaczy. Szkoła powinna zapewnić uczniom kontynuację nauki języka obcego
prowadzonego w gimnazjum.
4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach
kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek
organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego
i centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych
gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie
umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

§ 29
1. Uczniowie i słuchacze szkoły mogą odbywać praktyki zawodowe za granicą na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szkołą a jednostką umożliwiającą
odbycie praktyk.
2. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie:
1) zajęć praktycznych organizowanych w grupach z przedmiotów zawodowych objętych
programami nauczania,
2) zajęć praktycznych organizowanych indywidualnie,
3) indywidualnych dyżurów z oderwaniem od zajęć szkolnych,
4) praktyk zawodowych.
3. Przebieg praktycznej nauki zawodu prowadzonych w formie zajęć praktycznych
organizowanych w grupach z przedmiotów zawodowych określonych programem
nauczania oraz zajęć praktycznych organizowanych indywidualnie określa regulamin
zajęć praktycznych.
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§ 30
1. W szkole działają pracownie szkolne dla realizacji zajęć praktycznych.
2. Zasady korzystania z pracowni szkolnych określają regulaminy i instrukcje bhp.
3. Każda pracownia szkolna posiada swojego opiekuna, który dba o jej wyposażenie
i prawidłowe funkcjonowanie.
4. W pracowniach szkolnych są zapewnione właściwe warunki do odbywania zajęć
praktycznych.
5. Zajęcia praktyczne organizowane są w grupach zgodnie z programem nauczania zajęć
praktycznych liczących do 10-12 uczniów lub słuchaczy, na zajęciach o dużym
zagrożeniu bezpieczeństwa grupa nie powinna przekraczać 5-6 uczniów lub
słuchaczy.
6. Wydziela się pomieszczenie z przeznaczeniem na szatnię oraz miejsce na odpoczynek
i spożycie posiłku.
7. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może
przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 8
godzin.
8. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu odpowiada za bezpieczną i higieniczną pracę
uczniów podczas wykonywania zajęć praktycznych.
9. Przebieg realizacji praktycznej nauki zawodu podlega udokumentowaniu
w dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 31
1. W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych i odpowiednich warunków pracy
Szkoła posiada wymaganą bazę, a w szczególności:
1) sale lekcyjne,
2) pracownie komputerowe,
3) bibliotekę wraz z czytelnią,
4) centrum multimedialne,
5) internat wraz ze stołówką i świetlicą,
6) archiwum szkoły,
7) bazę kształcenia praktycznego, którą stanowią:
a) użytki rolne o powierzchni 67,20 ha, na których prowadzi się produkcję roślinną,
b) park podworski, stanowiący bazę do kształcenia w zawodzie technik architektury
krajobrazu, o powierzchni 3 ha,
c) stawy o powierzchni 1,14 ha,
d) budynek stajni z zapleczem dydaktycznym do kształcenia w zawodzie technik hodowca
koni,
e) ciągniki rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze,
f) samochody do nauki jazdy,
g) plac manewrowy do nauki jazdy,
h) budynek warsztatowo-garażowy,
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i) zaplecze magazynowe,
8) zaplecze administracyjno-gospodarcze.
2. Baza dydaktyczna przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 32
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na
podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem szkoły oraz za zgodą
poszczególnych nauczycieli a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 33
1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe,
zespoły ewaluacyjne do realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek
zespołu.
3. Zespoły te pracują w oparciu o roczny plan pracy ustalony na pierwszym spotkaniu
w danym roku szkolnym.
4. Częstotliwość zebrań zespołów zależy od przyjętych zadań i istniejących potrzeb.
5. Do zadań zespołów przedmiotowych nauczycieli należy w szczególności:
1) organizacja współpracy nauczycieli w celu:
a) aktualizacji programów nauczania,
b) opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programów
nauczania z przedmiotów specjalizujących,
c) omówienia sposobów realizacji programów nauczania,
d) korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
3) ocena realizacji minimum programowego z przedmiotów ogólnokształcących i realizacji
celów szkolenia praktycznego,
4) ocena bazy dydaktycznej szkoły i współpraca z dyrektorem w podejmowaniu działań
zmierzających do lepszego wyposażenia klasopracowni, zaplecza do organizacji zajęć
praktycznych i poszukiwania nowych miejsc realizacji tematyki kształcenia zawodowego,
5) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez:
a) prowadzenie i organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących
w zawodzie,
b) pomoc w opracowywaniu planów rozwoju w procedurze ubiegania się o awans zawodowy,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli należących
do poszczególnych zespołów i między zespołami,
d) prowadzenie koleżeńskich lekcji otwartych,
e) opracowywanie przykładowych scenariuszy lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych
z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania,
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6) wspieranie innowacyjnych działań nauczycieli,
7) organizowanie współpracy z nauczycielami innych szkół mającej na celu wymianę
doświadczeń.

§ 34
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego
i zawodowego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
2. Zadania zespołu nauczycielskiego:
1) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych, porozumiewanie
się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli diagnozy osiągnięć uczniów,
2) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji
czasu wolnego,
3) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową,
4) opracowanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do
kształcenia specjalnego,
5) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów,
6) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania.
7) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny
3. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca.

§ 35
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeby
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia
warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy
o regionie i kraju.
2. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
2) zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły,
3) rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
4) organizowanie warsztatu informacyjnego,
5) prowadzenie centrum multimedialnego,
6) stosowanie różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizacja
programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
7) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych
źródeł informacji,
8) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
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9) współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,
Samorządem Słuchaczy, bibliotekami szkolnymi oraz innymi instytucjami.
3. Zbiory biblioteki stanowią:
1) księgozbiór podręczny,
2) lektury obowiązkowe oraz literatura dla młodzieży,
3) literatura popularnonaukowa i naukowa z zakresu kształcenia zawodowego wynikającego
z typu szkoły,
4) czasopisma przedmiotowo-metodyczne oraz literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii
dla nauczycieli,
5) zbiory specjalne (multimedialne),
6) pomoce dydaktyczne.
4. Zadania nauczyciela-bibliotekarza:
1) nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktycznowychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej,
2) nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać
wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników,
3) nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów biblioteki,
b) udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
c) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,
d) przysposabiania czytelniczo-informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi uczniami
i grupami oraz na lekcjach bibliotecznych z całymi klasami,
e) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
f) współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych,
g) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania
analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
h) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,
i) stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,
j) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację
i udział w imprezach kulturalno-dydaktycznych,
k) kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych,
l) pełnienia funkcji doradczo-informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych
gromadzonych w szkole,
ł) ewidencjonowania, opracowywania, selekcjonowania zbiorów oraz inwentaryzacji
i zabezpieczania zbiorów,
m) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością,
n) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
o) popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie
do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji,
p) realizowania ogólnopolskich akcji i programów (w zależności od zgłoszonych ofert).
5. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
pracownicy obsługi szkoły na zasadach ogólnie przyjętych:
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2). udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg
opracowanego planu wypożyczeń,
3) w bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach wypożyczający
książki lub pracujący w czytelni,
4) księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu,
5) z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko
w czytelni,
6) użytkownicy mają wolny dostęp do półek,
7) wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, czasopisma oraz zbiory specjalne
udostępnia nauczyciel – bibliotekarz,
8) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo
zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich
czytelników),
9) kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza
bibliotekarz,
10) kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
11) w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla nauczycieli oraz uczniów
(ICIM)
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,
3) kontroluje stan ewidencji,
4) zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych,
5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,
6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką,
7) hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza,
8) czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktycznowychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
7. Biblioteka szkolna pracuje w oparciu o założenia statutowe szkoły, szczegółowe
regulaminy biblioteki (wypożyczalni, czytelni, ICIM), planu pracy biblioteki szkolnej.

§ 36
1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi
internat wraz ze stołówką.
2. W internacie sprawowana jest opieka dydaktyczno-wychowawcza zgodnie
z ustalonym corocznie harmonogramem.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być całkowicie lub częściowo
odpłatne w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych.
4. Decyzję o wysokości odpłatności wychowanków za wyżywienie i zakwaterowanie
podejmuje Dyrektor Szkoły.
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5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35,
z zastrzeżeniem ust. 5,
6. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków
niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym,
1) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
2) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10,
3) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
4) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
5) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
6) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16.
7. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą
wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.
8. Za zgodą organu prowadzącego szkołę w internacie można zatrudnić wychowawcę opiekuna nocnego.
9. Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzystają uczniowie uczęszczający do szkoły,
nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Dopuszcza się możliwości korzystania
z wyżywienia przez osoby spoza szkoły.
10. Szczegółowe zasady działalności internatu i stołówki określają regulaminy ustalone
przez Dyrektora Szkoły po konsultacji z wychowawcami internatu i Samorządem
Uczniowskim.
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ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 37
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1
określają Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

§ 38
1. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego
celu pracy edukacyjnej.
2. Nauczyciele kształcą i wychowują uczniów/słuchaczy w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3. Nauczyciele kształtują u uczniów/słuchaczy postawy moralne i obywatelskie zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
4. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, są
odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich
opiece uczniów i słuchaczy.

§ 39
Do zadań nauczyciela szkoły należy:
1) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach,
klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach
i w planie pracy szkoły,
2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskowanie
o jego wzbogacenie lub o modernizację do organów kierowniczych szkoły,
3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego
uczniów i słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów i słuchaczy,
5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów
i słuchaczy,
6) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrekcji, a także Rady
Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
7) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole
i przez instytucje wspomagające szkołę,
8) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.
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§ 40
Nauczyciele szkoły mają prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego
programu nauczania,
3) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
4) decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu artystycznego,
5) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich
uczniów/słuchaczy, a na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym informowania
wychowawców klas o grożących uczniom ocenach niedostatecznych,
6) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów,
7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów/słuchaczy,
8) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie KN,
9) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się,
wykonywania ważnych społecznych zadań lub w przypadku, jeżeli wynika to z organizacji
pracy szkoły,
10) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę,
11) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
12) nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
13) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych,
14) oceny swojej pracy,
15) zdobywania stopni awansu zawodowego,
16) opieki ze strony opiekuna stażu,
17) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa
w przepisach o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu
zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

§ 41
Nauczyciel zobowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/słuchaczom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,
3) przestrzegać zapisów statutowych,
4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
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5) egzekwować przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na
terenie szkoły,
6) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,
7) kontrolować obecność uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
8) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
9) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
10) dbać o poprawność językową własną i uczniów,
11) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
12) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
13) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,
14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną studentom
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,
15) aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły,
16) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
17) opracowywać lub dokonywać wyboru programu nauczania z poszczególnych zajęć
edukacyjnych,
18) przedstawiać sprawozdania z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz
przedstawiać je na zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły podsumowujących pracę szkoły.

§ 42
Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
kontraktowego oraz nauczyciela mianowanego obejmuje wymienionego nauczyciela
bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:
1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela lub uczestniczenia wspólnie z nim
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela,
4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji
planu rozwoju zawodowego w okresie stażu,
5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego,
6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

§ 43
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena
pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po
upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) organu prowadzącego szkołę,
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4) Rady Pedagogicznej,
5) Rady Rodziców.
2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela zgodnie
z postanowieniami Karty Nauczyciela (art.6a).

§ 44

1)
2)
3)
4)

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności
zawodu nauczyciela lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
2. Nauczyciel podlega karom określonym w Kodeksie Pracy i Karcie Nauczyciela. (art.
76)
3. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie
pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z Kodeksem Pracy.
4. Karami dyscyplinarnym dla nauczycieli są:
nagana z ostrzeżeniem,
zwolnienie z pracy,
zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim
w okresie trzech lat od ukarania,
wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
5. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powołania
i funkcjonowania określone są w ustawie – KN.
6. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie KN.

§ 45
1. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem
prowadzącym szkołę za:
1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy,
2) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach
i zespołach stosowanie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,
3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów/słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
5) udzielanie pomocy uczniom i słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie
lub karnie za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na
wypadek pożaru,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenie szkoły przydzielonych mu przez
kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, brak nadzoru i zabezpieczenia.
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§ 46
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w danym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:
1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, a w szczególności:
a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie,
społeczeństwie ,
b) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami
a społecznością szkoły,
c) przy pomocy atrakcyjnych metod lub projektów, na których skupia aktywność zespołu –
przekształcanie zespołu w grupę samowychowania i samorządności.
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w szkole, koordynacja ich działań
wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,
3) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informowanie ich
o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
4) zapoznanie uczniów i ich rodziców z obowiązującym regulaminem oceniania
klasyfikowania i promowania uczniów,
5) zawiadomienie rodziców/rodzica na ogólnym zebraniu o grożących uczniom ocenach
niedostatecznych za semestr lub na koniec roku,
6) włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
7) organizowanie spotkań z rodzicami nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym,
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne).

§ 47
Nauczyciel wychowawca ma prawo do:
1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań
wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy
wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) ustalania ocen z zachowania swoich wychowanków,
4) ustanowienia (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców), własnej formy
nagradzania i motywowania wychowanków,
5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych
swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa
szkoły.
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§ 48
Nauczyciel wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
1) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągnięcia celów wychowania w swojej klasie
(grupie),
2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
i szkoły,
3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej
sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
4) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).

§ 49
Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:
1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają
nauczyciele, zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.
3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni i przed halą sportową.
4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami
dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo
z dzwonkiem kończącym przerwę.
5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel
rozpoczynający daną lekcję.
6. Za bezpieczeństwo uczniów przyjeżdżających wcześniej do szkoły i oczekujących na
powrót do domu odpowiadają pracownicy Szkoły.
7. Uczniowie zwolnieni z informatyki, drugiego języka obcego i religii przebywają
w czytelni szkolnej.
8. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego przebywają na sali gimnastycznej pod
opieką nauczycieli przedmiotu. Jeśli zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na
pierwszej lub ostatniej lekcji, na pisemną prośbę rodziców uczniowie przychodzą
odpowiednio później do Szkoły lub wychodzą wcześniej do domu.
9. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły
odpowiadają:
1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej, udającej się poza teren
szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji – co
najmniej 1 opiekun na 30 uczniów,
3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków
lokomocji, w obrębie tej samej miejscowości – 1 opiekun na 15 uczniów,
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4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej - 1 opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki
musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów
uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe.
8. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września
przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami
szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego
i podstawami higieny pracy umysłowej.
9. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych
organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.
10. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej organizuje pedagog.

§ 50

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)

1. Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:
dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno-wychowawczego,
udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze,
udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych
niepowodzeniami szkolnymi,
udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów
rodzinnych.
2. W celu realizacji zadań pedagog szkolny m.in.:
współpracuje na bieżąco z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami
w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,
współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi organizacjami i
instytucjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania,
prowadzi ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej oraz
uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi
dysortografii i dysleksji.

§ 51
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: kierownik
gospodarczy, główny księgowy, samodzielny referent, sekretarka,
informatyk,
specjalista bhp.
2. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: sprzątaczka, kucharka,
robotnik do prac lekkich, robotnik do prac ciężkich, operator ciągników i maszyn
rolniczych.
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3. Pracowników wymienionych w pkt 1 i 2 zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem
przepisów prawa, Dyrektor szkoły.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w/w
pracowników ustala dyrektor szkoły.
5. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań
związanych z obsługą szkoły,
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub
zadań związanych z obsługą szkoły,
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości
określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej,
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę,
6) nagrody Dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
7) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,
świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,
8) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie ZFŚS.
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ROZDZIAŁ VII
Uczniowie/słuchacze szkoły
§ 61
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wszyscy uczniowie/słuchacze przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do
przestrzegania zasad współżycia społecznego i prawa wewnątrzszkolnego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na terenie szkoły prowadzone są przez
nauczycieli
na
każdej
przerwie
dyżury
porządkowo-organizacyjne.
Uczniowie/słuchacze są obowiązani do respektowania poleceń dyżurnego
nauczyciela.
Uczniowie/słuchacze bez wiedzy i zgody nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna
praktyk nie mogą opuszczać terenu szkoły lub miejsca odbywania zajęć
praktycznych.
Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach edukacyjnych
zgodnie z planem, a uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii w zajęciach
bibliotecznych (nie dotyczy lekcji pierwszej i ostatniej).
Każdy pracownik szkoły i uczniowie/słuchacze zobowiązani są do natychmiastowego
informowania dyrektora lub wicedyrektora o incydentach lub innych zagrożeniach
mających wpływ na stan bezpieczeństwa w szkole.
Każda obca osoba wchodząca lub znajdująca się na terenie szkoły może być
sprawdzona przez dyżurującego nauczyciela dla ustalenia celu wizyty i jej adresata.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła współpracuje z biurem ochrony mienia.

§ 62
1. Uczeń/słuchacz ma prawo do:
1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
2) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnym przedmiotów,
6) sprawiedliwej, umotywowanej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie
znanych kryteriów,
7) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
9) przystępowania do egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i innych przewidzianych
prawem oświatowym,
10) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
11) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
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12) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
13) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
14) odpoczywania na przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i zimowych (na okres
w/w przerw nie zadaje się prac domowych) oraz wycieczkach (klasa ma do dyspozycji 3 dni
na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, a ich ilość może ulec zmianie w zależności od
zachowania, frekwencji i wyników w nauce),
15) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach,
16) odwołania się od kary i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy,
17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie szkoły,
18) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
19) zwolnienia z zajęć w uzasadnionych przypadkach lub delegowania, wówczas nieobecność
taka jest usprawiedliwiona i nie ma wpływu na ocenę ze sprawowania,
20) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
21) udziału w organizowanych imprezach ogólnoszkolnych kulturalno- rozrywkowych,
sportowych na terenie szkoły,
22) opieki socjalnej.
2. Uczeń/słuchacz, który ma poczucie naruszenia praw określonych Statutem, może
złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły rozpatruje zasadność złożonej skargi, posiłkując się opinią Rady
Pedagogicznej i udziela odpowiedzi składającemu skargę w ciągu 14 dni od terminu
jej złożenia w formie pisemnej.
4. Dyrektor podejmuje działania zgodnie ze swoimi kompetencjami, informując
pisemnie zainteresowane strony o decyzji w sprawie złożonej skargi.

§ 63
Uczeń/słuchacz ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych,
2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
3) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych,
4) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich, uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych,
5) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
6) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
7) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
8) dbać o dobro i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentować,
9) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom i rodzicom,
10) przestrzegać zaleceń i zarządzeń władz szkolnych i Samorządu Uczniowskiego,
11) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
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b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne,
13) naprawić wyrządzone przez siebie szkody,
14) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie, przestrzegając przepisów bhp i ppoż,.
15) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków
odurzających,
16) reagować na zauważone w szkole nieprawidłowości organizacyjne i techniczne oraz
informować o nich kompetentne osoby,
17) złożyć w sekretariacie szkoły kartę obiegową w celu odebrania dokumentów lub
świadectwa.
18) usprawiedliwić nieobecności w terminie do 14 dni po powrocie do szkoły,
19) usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice/rodzic/opiekun prawny w formie
pisemnej: listownie przez ucznia bądź bezpośrednio u wychowawcy klasy. O uznaniu
usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy.
20) w indywidualnych przypadkach wychowawca klasy może wprowadzić usprawiedliwianie
nieobecności na zajęciach wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub osobistego
usprawiedliwiania nieobecności przez rodzica lub opiekuna prawnego,
21) w przypadku uczniów pełnoletnich dopuszcza się usprawiedliwianie godzin przez samego
ucznia pod warunkiem, że rodzice osobiście złożą u wychowawcy klasy oświadczenie, że
wyrażają zgodę na taki sposób usprawiedliwienia.

§ 64
1. Uczeń/słuchacz jest nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorową frekwencję,
2) pracę na rzecz szkoły i środowiska,
3) udział w pozaszkolnych konkursach, turniejach, olimpiadach itp.
2. Formami nagradzania są:
1) pochwała dyrektora wobec uczniów/słuchaczy na apelu szkolnym,
2) list pochwalny od Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dla rodziców ucznia,
3) publiczne wyróżnienia,
4) umieszczenie zdjęcia na tablicy wyróżniających się uczniów/słuchaczy,
5) nagrody pieniężne i stypendia za wyniki w nauce,
6) nagrody rzeczowe.
3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna, Samorząd
Uczniowski/Samorząd Słuchaczy, nauczyciele i wychowawcy klas/opiekunowie.
4. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek:
1) wychowawcy klasy/opiekuna semestru,
2) nauczyciela,
3) opiekuna szkolnych organizacji społecznych,
4) opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
5. Uczniowie/słuchacze mogą być nagradzani w formie:
1) listów pochwalnych,
2) nagród pieniężnych, książkowych, rzeczowych.
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6. Formę nagrody za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, działalności sportowej
i społecznej, dla uczniów o wzorowej i bardzo dobrej ocenie zachowania, ustala
każdorazowo Rada Pedagogiczna.
7. Wysokość i rodzaj nagrody ustala się stosownie do posiadanych funduszy.
8. Szczególnie wyróżniający się uczniowie/słuchacze otrzymują nagrody i wyróżnienia
przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych
zasad.

§ 65
1. W przypadku naruszenia dyscypliny i niewypełnienia należycie obowiązków
ucznia/słuchacza stosuje się kary:
1) upomnienia wychowawcy klasy/opiekuna semestru,
2) upomnienia dyrektora szkoły,
3) nagany dyrektora szkoły:
a) ustna nagana dyrektora,
b) pisemna nagana z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych,
4) Nagany dyrektora skutkują:
a) zawieszeniem prawa do korzystania z form opieki socjalnej na okres ustalony przez
dyrektora szkoły,
b) zakazem wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe,
c) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz uczestnictwa w wycieczkach
i imprezach szkolnych na okres ustalony przez dyrektora szkoły,
5) karne przeniesienie do innej szkoły,
6) skreślenie z listy uczniów/słuchaczy.
2. Kary w stosunku do ucznia/słuchacza są stosowane z zachowaniem ich gradacji
uwzględnionej w ust.1. Dopuszcza się skrócony tryb postępowania polegający na
zastosowaniu kary wyższej, jeżeli uczeń dopuścił się rażącego naruszenia postanowień
Statutu szkoły.
3. Uczeń otrzymuje:
1) upomnienia wychowawcy klasy za: opuszczenie bez usprawiedliwienia do 10 godzin,
palenie papierosów, niekulturalne zachowanie, niewykonanie poleceń nauczycieli, samorządu
klasowego i wychowawcy klasy,
2) upomnienia dyrektora szkoły za zbiorowe organizowanie ucieczek z lekcji, lekceważące
podejście do obowiązków szkolnych,
3) nagany dyrektora szkoły otrzymuje uczeń/słuchacz za: niszczenie mienia, naganne,
agresywne zachowanie się wobec kolegów i nauczycieli, picie alkoholu, zażywanie środków
odurzających.
4. Karę uwzględnioną w ust.1 pkt udziela wychowawca/opiekun w ramach swoich
kompetencji. Jeżeli jest ona bezskuteczna i nie przynosi zamierzonych efektów,
wychowawca klasy/opiekun występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły o podjęcie
dalszych działań. Po zapoznaniu się ze sprawą dyrektor proponuje dalsze
oddziaływania wychowawcze i ustala karę, stosując odpowiednio gradację.
5. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem ucznia/słuchacza.
39

6. Decyzja o ukaraniu ucznia/słuchacza musi zawierać pouczenie o sposobie, trybie
i terminie odwołania się.
7. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia/słuchacza, jeżeli
uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Słuchaczy, nauczycielawychowawcy/opiekuna semestru, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej na okres
próbny, nie dłuższy niż pół roku.
8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kary uczeń/słuchacz może odwołać się do:
1) Dyrektora szkoły, w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę klasy/opiekuna,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku kar udzielonych przez Dyrektora
szkoły.
9. Jeżeli dotychczas stosowane kary z katalogu kar nie przyniosły oczekiwanych
efektów, tzn. nie nastąpiła weryfikacja i korekta zachowań ucznia/słuchacza, to Rada
Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia
ucznia z listy uczniów.
10. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy podejmuje Dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego/Samorządu Słuchaczy na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej.
11. Decyzję,
o
której
mowa w
ust.
9,
Dyrektor
szkoły przesyła
rodzicom/rodzicowi/opiekunowi
prawnemu,
a
w
przypadku
słuchacza
zainteresowanemu.

§ 66
1. Na terenie Szkoły uczniom zabrania się:
a) palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych
środków odurzających,
b) wnoszenia na teren szkoły używek, ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych
i innych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia,
c) opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz obiektów
sportowych w czasie zajęć wychowania fizycznego,
d) używania wulgarnego języka,
e) zapraszania obcych osób do szkoły.
f) odłączania się od grupy w czasie wycieczek szkolnych,
g) używania podczas lekcji telefonów komórkowych i innych urządzeń
komunikacyjnych,
2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacyjnych na
terenie szkoły:
1). Podczas lekcji obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych,
kamer, laptopów, tabletów i innych).
2) Przed rozpoczęciem lekcji uczeń ma obowiązek wyłączyć aparat telefoniczny (dotyczy to
wszystkich jego funkcji) oraz schować telefon i słuchawki.
3) Uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych na sali gimnastycznej
i w czytelni szkolnej.
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4). Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy uszkodzenie sprzętu.
5) Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów
bez ich wiedzy i zgody.
6) Nie wolno fotografować sprawdzianów przed, w trakcie i po ich oddaniu.
7) Nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8) Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas
zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
9) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
powoduje:
a) wpisanie uwagi do dziennika przez nauczyciela,
b) przekazanie przez wychowawcę informacji rodzicom,
10) Po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad uczeń oddaje aparat lub inne urządzenie
komunikacyjne do depozytu w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem. Aparat odbierają
rodzice lub opiekunowie ucznia po okazaniu pokwitowania,
11). Wychowawca klasy obniża uczniowi ocenę z zachowania, każde następne naruszenie
zasad powoduje zastosowanie kar zgodnych ze Statutem Szkoły.

§ 67
Procedura skreślenia z listy uczniów/słuchaczy
1. Uczeń/słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów/słuchaczy przez Dyrektora
szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
1) na wniosek Kierownika Szkolenia Praktycznego, jeżeli uczeń/słuchacz nie uczęszcza na
zajęcia praktyczne,
2) za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (udowodnione
przestępstwo, przebywanie w stanie nietrzeźwym, po zażyciu środków odurzających,
zażywanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły, za kradzież, pobicie,
znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad innymi, stalking, stosowanie wyłudzania lub
zastraszania i inne przestępstwa ścigane prawem),
3) za doprowadzenie swoim zachowaniem do zagrożenia zdrowia lub życia uczniów lub
pracowników szkoły,
4) za dewastację i niszczenie mienia szkoły,
5) za przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi lub środków obezwładniającoparaliżujących,
6) za nagrywanie i rozpowszechnianie filmów naruszających prawo do ochrony przed
bezprawnymi atakami na honor i reputację oraz dobre imię uczniów/słuchaczy, nauczycieli,
innych pracowników szkoły,
7) za stwarzanie sytuacji uniemożliwiającej normalną pracę szkoły,
8) za świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia/słuchacza określonych
w Statucie,
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9) za notoryczne dezorganizowanie zajęć, przeszkadzanie w lekcji,
10) za niewypełnienie pisemnych zobowiązań,
11) za nagminną, nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach szkolnych (stanowiącą ponad
60% godzin lekcyjnych w półroczu);
12) za nagminną, nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach z poszczególnych przedmiotów
(ponad 50% godzin w półroczu/semestrze);
13) za szkodliwy wpływ na innych lub zachowanie zagrażające bezpieczeństwu (wymuszanie
posłuszeństwa siłą, deprawacja uczniów, nakłanianie do czynów przestępczych itp.); za
szczególnie rażące zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, gdy uprzednio zastosowane środki
wychowawcze:
a) rozmowy dyscyplinujące z uczniem,
b) rozmowy z pedagogiem,
c) rozmowy rodzica (prawnego opiekuna) ucznia z dyrektorem nie przyniosły żadnych
pozytywnych efektów.
3. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy
uczniów do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie
14 dni od jej doręczenia.

§ 68
Instytucja poręczenia
1. W przypadku zagrożenia karą skreślenia z listy uczniów/słuchaczy może zostać
zastosowana instytucja poręczenia przez osobę nauczyciela lub innego członka Rady
Pedagogicznej. Poręczenie oznacza, że ukarany uczeń/słuchacz znajduje się pod ich
opieką, że ręczą za ucznia/słuchacza, gwarantują nienaganne zachowanie
ucznia/słuchacz w dalszym ciągu nauki. Zgłoszenie poręczenia oznacza wzięcie na
siebie moralnej odpowiedzialności za dalsze czyny ukaranego oraz chęć współpracy
z wychowawcą i Dyrektorem w procesie kształtowania charakteru ucznia/słuchacza.
2. Poręczający zgłasza chęć poręczenia podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej,
rozpatrującej wniosek o skreślenie z listy uczniów/słuchaczy.

§ 69
Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia/słuchacza z listy
uczniów/słuchaczy
1. Skreślenie ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy powinno być stosowane
wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości
oddziaływania wychowawczego na ucznia/słuchacza, w tym pomocy psychologicznopedagogicznej.
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2. Skreślenie ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy następuje w formie decyzji
administracyjnej. W związku z tym, przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje
procedura zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
3. W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy
należy zachować następujący tok postępowania:
1) jeżeli uczeń/słuchacz popełni wykroczenie, należy sporządzić notatkę 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 (art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1pkt 7 ustawy
o Systemie Oświaty);
3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także
rodziców/opiekunów prawnych ucznia);
4) opracować wniosek w sprawie skreślenia ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy
i przedstawić go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wniosek ten opracowuje Komisja
Wychowawcza, w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wychowawca
klasy/opiekun, nauczyciele, pedagog szkolny, inne osoby zaproszone.
5) zwołać zebranie Rady Pedagogicznej (zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej);
6) poinformować ucznia/słuchacza o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np.
wychowawca/opiekun lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie
nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia/słuchacza, ale także jego cechy dodatnie
i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy
uczniów/słuchaczy;
7) przedyskutować na zebraniu Rady Pedagogicznej, czy wykorzystano wszystkie możliwości
wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia/słuchacza, czy uczeń/słuchacz był
wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy
ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) sporządzić protokół z zebrania Rady Pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje
mające wpływ na podjęcie uchwały;
9) wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców/rodzica/ opiekuna
prawnego uczniów oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy;
10) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej
przy zachowaniu quorum). Charakter uchwały o skreśleniu obliguje Dyrektora szkoły do
rozliczenia się przed Radą Pedagogiczną ze sposobu jej wykonania;
11) przedstawić treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu/samorządowi słuchaczy celem
sformułowania pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego/Samorządu słuchaczy w tej
sprawie - art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora,
lecz bez niej decyzja jest nieważna;
12) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie Uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest
niezgodna z prawem;
13) w przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia/słuchacza z listy
uczniów/słuchaczy sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania
administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy powinna
zawierać uzasadnienie pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym;
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14) dostarczyć decyzję uczniowi/słuchaczowi lub rodzicom/rodzicowi/opiekunowi prawnemu
niepełnoletniego ucznia. Data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu
ewentualnego odwołania od decyzji;
15) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub
natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
16) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia
odwołania przez instancję odwoławczą;
17) decyzja o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy powinna zawierać: numer (w szkole musi
być prowadzony rejestr decyzji Dyrektora), oznaczenie organu wydającego decyzję, datę
wydania, oznaczenie strony (ucznia/słuchacza); podstawę prawną: art. 39 ust. 2 Ustawy z dn.
7 września 1991 r. Dz systemie oświaty (Dz.U 96.67.329 z póź. zmianami), właściwy punkt,
§ czy art. Statutu szkoły, treść decyzji, uzasadnienie decyzji, tryb odwoławczy.
4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy uczniowi/słuchaczowi
i rodzicom/opiekunom niepełnoletniego ucznia przysługuje prawo
wniesienia
odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu nadzorującego, za
pośrednictwem Dyrektora szkoły.
5. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy staje się prawomocna po upływie 14
dni.
6. Do chwili uprawomocnienia się decyzji uczeń/słuchacz uczęszcza do szkoły.
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ROZDZIAŁ VIII
Ocenianie, klasyfikowanie i egzaminowanie
§ 70
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia/słuchacza polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
ucznia/słuchacza wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z programów nauczania, oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia/słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi/słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia/słuchacza,
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale,
dostarczając uczniowi/słuchaczowi informacji zwrotnej o:
1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,
2) skuteczności wybranych metod uczenia się,
3) poziomie uzyskiwanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
4. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły
i nadzoru pedagogicznego o:
1) efektywności procesu nauczania i uczenia się,
2) wkładzie uczniów/słuchaczy w pracę nad własnym rozwojem,
3) postępach uczniów/słuchaczy.

§ 71
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów/słuchaczy oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach ustalania oceniania zachowania.

§ 72
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia/słuchacza, jak i jego rodziców (prawnych
opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń/słuchacz i jego
rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez
nauczycieli.
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2. Uczniowie/ słuchacze, rodzice mają prawo wglądu w każdą dokumentację dotyczącą
oceniania, w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego.
Uczeń/słuchacz składa wniosek do dyrektora szkoły. Dokumentacja jest udostępniana
do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Dokumentacji nie
można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły.
3. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych z poszczególnych przedmiotów
podczas planowanych wywiadówek lub podczas wcześniej umówionego
indywidualnego spotkania z nauczycielem danego przedmiotu. Prac ocenionych nie
można kserować, fotografować ani wynosić poza teren szkoły. Prawo do wglądu
przysługuje uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) i trwa do końca roku
szkolnego, w którym dana praca była pisana.
4. Na prośbę ucznia/słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Nauczyciel ma obowiązek przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej
mocnych i słabych stron pracy ucznia i ustalenia kierunków dalszej pracy. Nauczyciel
udziela uczniom/słuchaczom pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji
o tym, co uczeń/słuchacz zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek
do samodzielnego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny prac kontrolnych (zadań klasowych,
zadań domowych, sprawdzianów, kartkówek) w terminie nie później niż w ciągu
trzech tygodni.
7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (zadania klasowego, zadania
domowego, sprawdzianu, odpowiedzi ustnej itp.) uczeń może uzyskać tylko jedna
ocenę.

§ 73
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym również niepublicznej),
dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia/słuchacza, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu
nauczania.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć oraz systematyczność udziału ucznia w zajęciach, a także aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
3. Uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych na
podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony i na jaki
czas. Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia
oceny klasyfikacyjnej.
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4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące
zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia
ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
5. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a wychowawca klasy rodziców
(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
6. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w pkt. 4 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” lub zwolniony”.
8. W przypadku ucznia/słuchacza posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych,
do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie
opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym
poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją
rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuję się „zwolniony” lub
„zwolniona”.
11. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego
podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym,
zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia/słuchacza, który przedłoży prawo jazdy
odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia ucznia/słuchacza z nauki jazdy
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer
i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

§ 74
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów/słuchaczy i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych
w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania,
5) zasady oceniania na zajęciach lekcyjnych realizowanych w systemie modułowym.
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§ 75
1. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen od 6 do 1 zarówno w klasyfikacji
śródrocznej, jak i rocznej:
stopień celujący - 6 skrót: cel,
stopień bardzo dobry - 5 skrót: bdb,
stopień dobry - 4 skrót: db,
stopień dostateczny - 3 skrót: dst,
stopień dopuszczający - 2 skrót: dop,
stopień niedostateczny - 1 skrót: ndst
oraz
niesklasyfikowany skrót: nkl,
zwolniony skrót: zw.
2. W ocenach cząstkowych dopuszczalne jest użycie znaków „+” i „–”
(+) – wiadomości nieco wyższe niż przewidziane w kryterium na daną ocenę,
(-) – niewielkie uchybienia i braki w wiadomościach przewidzianych w kryterium na daną
ocenę.
3. Stosowanie innych znaków i symboli jest możliwe zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania.
4. Ocenianie postępów edukacyjnych ucznia musi być zgodne z przedmiotowym
systemem oceniania.
5. Uczeń jest oceniany systematycznie. Minimalna ilość ocen bieżących w danym
okresie jest o jeden większa od tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na
realizację danych zajęć edukacyjnych.
6. Wystawiając oceny bieżące i końcowe, nauczyciel powinien uwzględnić: różne formy
odpowiedzi pisemnych, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, przygotowanie uczniów
do zajęć, zadania domowe, referaty, wypracowania, wystąpienia, udział w konkursach,
olimpiadach, uroczystościach i zawodach.
7. Uczeń może być zobowiązany do zaliczania niektórych ćwiczeń, sprawdzianów, partii
materiału itp., ważnych dla realizacji celów edukacyjnych, w przypadku nieobecności
lub uzyskania oceny niedostatecznej. Zakres i sposoby zaliczania są określane przez
nauczyciela i podawane na początku roku szkolnego. Niezaliczenie przez ucznia w/w
ćwiczeń, sprawdzianów, partii materiału w terminie wskazanym przez nauczyciela
skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawy.
8. O terminie i zakresie pisemnego sprawdzianu z partii materiału przekraczającej
3 lekcje, uczeń jest powiadamiany z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówka
z ostatnich trzech lekcji może być niezapowiedziana.
9. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy (nie dotyczy kartkówek). Dopuszcza się drugi sprawdzian w danym
dniu przeprowadzony na zajęciach miedzyoddziałowych. Zasady nie mają
zastosowania w sytuacji, gdy sprawdzian jest przekładany na wniosek uczniów.
10. Uczniowie mogą odmówić pisania pracy, jeżeli poprzednia praca z danego przedmiotu
nie została poprawiona i oddana przez nauczyciela.
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11. Nauczyciel nie może wpisać ocen do dziennika po miesiącu od daty napisania
sprawdzianu.
12. Jeśli uczeń jest nieobecny na ważnym sprawdzianie, nauczyciel wpisuje w dzienniku
„zero”.
13. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do napisania go na kolejnej lekcji,
bez specjalnej zapowiedzi.
14. Jeśli uczeń odmówi pisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.
15. W uzasadnionych przypadkach (np. dłuższa nieobecność usprawiedliwiona), uczeń ma
prawo ustalić z nauczycielem datę pisania sprawdzianu w pierwszym terminie.
16. W przypadku korzystania z niedozwolonych pomocy lub zakłócania przebiegu
sprawdzianu uczeń otrzymuje z tego sprawdzianu ocenę niedostateczną.
17. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, jeśli wolę taką
zgłosi w ciągu tygodnia od dnia wpisania oceny do dziennika. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności w tym czasie, okres ten ulega stosownemu
przedłużeniu.
18. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej nie dotyczy ocen uzyskanych w związku
z korzystaniem z niedozwolonych pomocy lub zakłócaniem przebiegu sprawdzianu.

§ 76
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po uprzedniej konsultacji z nauczycielami uczącymi.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W przypadku, gdy dane zajęcia są prowadzone przez dwoje lub więcej nauczycieli,
ocenę klasyfikacyjną, w uzgodnieniu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi danego
ucznia, ustala nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.
4. Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu ustala się według zasad określonych
odrębnymi przepisami /regulamin praktyk zawodowych/. Na podstawie umowy
zawartej między szkołą a pracodawcą ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy ocenę klasyfikacyjną
ustala opiekun praktyk w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub
praktyczną naukę zawodu,
2) w pozostałych przypadkach ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel zawodu lub instruktor
prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, albo osoba wskazana przez dyrektora
szkoły.
5. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy ocenę z praktycznej nauki zawodu
wraz z oceną z zachowania na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.
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6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania, a ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny
klasyfikacyjne.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 77
1. Ocena śródroczna stanowi okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia i ma przede
wszystkim znaczenie informacyjno - diagnostyczne dla uczniów, ich rodziców
(prawnych opiekunów) i nauczyciela.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
zgodnie z organizacją roku szkolnego w Szkole, którą ustala rokrocznie Dyrektor
szkoły, określając termin zakończenia I półrocza.
3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej zatwierdza i analizuje Rada Pedagogiczna.
4. Klasyfikacja śródroczna jest niezbędnym warunkiem klasyfikacji rocznej.
5. O wynikach klasyfikacji śródrocznej uczniowie informowani są przed posiedzeniem
Rady Pedagogicznej, a ich rodzice informowani są na specjalnych zebraniach
organizowanych w terminie do tygodnia od dnia konferencji.
6. Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ocenę „niedostateczny” lub był nieklasyfikowany, szkoła, w miarę
możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków. Jest on jednak zobowiązany do
zaliczenia I semestru w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć
w II semestrze. Formę zaliczenia ustala nauczyciel danego przedmiotu. Niezaliczenie
może stanowić jedną z przesłanek do wystawienia niedostatecznej oceny rocznej.

§ 78
1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Oceny bieżące,
śródroczne i roczne z religii ustala się według obowiązującej w szkole skali ocen.
2. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na
promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez
ucznia. Faktu udziału ucznia w tych zajęciach nie odnotowuje się na świadectwie.

§ 79
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali określonej
w Statucie. Klasyfikowanie końcowe przeprowadza się przed rozpoczęciem ferii
letnich.
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2. Ocena roczna oraz ocena śródroczna nie są średnimi arytmetycznymi ocen
cząstkowych, dlatego nauczyciel uczący może ją podnieść lub obniżyć.

§ 80
1. Do dnia określonego w terminarzu na dany rok szkolny nauczyciele prowadzący
zajęcia edukacyjne wystawiają przewidywane oceny roczne, a wychowawcy
przewidywane oceny roczne z zachowania. Oceny te nauczyciele wpisują w dzienniku
lekcyjnym ołówkiem.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w czasie
wystawiania przewidywanych ocen rocznych, bądź w czasie wystawiania ocen
klasyfikacyjnych, oceny wystawia nauczyciel wskazany przez Dyrektora.
W przypadku nieobecności nauczyciela wychowawcy w czasie wystawiania
przewidywanych ocen rocznych z zachowania, bądź w czasie wystawiania ocen
klasyfikacyjnych z zachowania, oceny wystawia nauczyciel wskazany przez
Dyrektora.
3. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach w terminie na dwa tygodnie przed
klasyfikacją, a w szczególnych przypadkach tzn. związanych z organizacją zajęć
w danej klasie na tydzień przed klasyfikacją.
4. Formą poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
rocznych jest spotkanie z rodzicami organizowane przez wychowawców nie później
niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej. Nieobecność rodziców na tym spotkaniu zwalnia wychowawcę od
podjęcia dalszych czynności zmierzających do poinformowania ich o ocenach.
5. Przewidywane oceny roczne mogą ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu),
w zależności od stopnia wypełniania przez uczniów swoich obowiązków. Jeżeli
w uzasadnionych przypadkach, w okresie po zebraniu, o którym mowa w ust. 4,
zaistnieją okoliczności zmuszające nauczyciela do obniżenia proponowanej oceny do
oceny niedostatecznej, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym
rodziców ucznia i uzasadnienia swojej decyzji.

§ 81
1. W przypadku uzyskania śródrocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel,
który wystawił ocenę, ustala zasady zaliczenia materiału programowego i informuje
o formie i terminach zdawania materiału.
2. Jeżeli uczeń nie został sklasyfikowany na pierwsze półrocze z jednego lub więcej
przedmiotów z przyczyn usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych, ma on
obowiązek zaliczenia materiału programowego na zasadach i w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu.
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§ 82
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
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.

§ 83
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych realizowanych w szkolnym planie nauczania uzyskał
oceny roczne wyższe od niedostatecznej.
2. Jeżeli uczeń otrzymał w wyniku rocznej klasyfikacji ocenę niedostateczną z jednego
lub dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej z zastrzeżeniem § 85 ust. 9 lub nie kończy szkoły.
4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, uzyskując przy
tym naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania, ma prawo do jednorazowego
powtarzania klasy w danym typie szkoły, tj. technikum lub zasadniczej szkole
zawodowej.

§ 84
1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na
którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od
oceny niedostatecznej.
2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Szkoła umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Warunki i tryb przeprowadzania w/w
egzaminów reguluje odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego do spraw
oświaty oraz ustalenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 85
1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna niedostateczna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy także po
klasie programowo najwyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
wychowania fizycznego, informatyki, zajęć praktycznych, technologii informacyjnej,
z których egzamin musi mieć formę ćwiczeń praktycznych.
4. Uczeń musi złożyć podanie do dyrektora szkoły o wyznaczenie egzaminu
poprawkowego.
5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich oraz
powołuje członków komisji egzaminacyjnej w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
6. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może odmówić uczestniczenia w egzaminie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje do
komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy innego nauczyciela uczącego tego
samego przedmiotu.
7. Z poprawkowego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do
protokołu dołącza się pracę pisemną i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły nie później jednak niż do końca września. Uczeń, który nie
zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 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.

§ 86
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny bez konieczności udzielania na to zgody przez Radę
Pedagogiczną.
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3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły,
najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
w sekretariacie szkoły.
5. Uczeń, który nie złożył wniosku o egzamin lub nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia), nie jest
promowany do klasy programowo wyższej. Pisemne i ustne zagadnienia egzaminach
przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu. Zagadnienia pozostawia w sekretariacie
szkoły. Uczeń potwierdza podpisem odbiór zagadnień oraz pisemną informację
o terminie zdawania egzaminu.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu
z uczniem, jego rodzicami/opiekunami prawnymi, nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej.
15. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych szkoła organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania, zgodnie z regulaminem praktyk.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
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17. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska
nauczycieli biorących udział w egzaminie klasyfikacyjnym wraz z nauczycielem
danych zajęć edukacyjnych lub w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji egzaminacyjnej, termin egzaminu,
pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu
dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
18. Jeżeli uczeń w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku otrzymał ocenę
niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 86
ust. 18.
20. 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 mogą być zgłoszone w terminie
2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
21. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
22. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
23. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
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g) przedstawiciel Rady Rodziców.
24. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
25. 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.
26. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
27. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
28. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
30. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od oceny niedostatecznej uzyskanej
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli zostały naruszone procedury
przeprowadzania egzaminu. Odwołanie rodziców/opiekunów prawnych ucznia musi
zostać zgłoszone w terminie 2 dni od egzaminu do Dyrektora Szkoły.
31. Przepisy zawarte w punktach od 12 do 21 niniejszego rozdziału stosuje się
odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 87
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych
osób.
2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku
szkolnym, a w szczególności:
1) przestrzeganie przez ucznia przepisów prawa, w tym prawa wewnątrzszkolnego,
2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm.
3. Ocena zachowania ma na celu:
1) określenie stopnia spełniania przez ucznia wymagań związanych z zachowaniem,
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2) kształtowanie zachowań ucznia zgodnych z obowiązującym prawem i normami
społecznymi,
3) motywowanie do doskonalenia postaw i zachowań ucznia przydatnych w życiu
w społeczności szkolnej,
4) wyrabianie umiejętności oceniania zachowania i postępowania własnego i innych uczniów
według obowiązującego prawa i norm współżycia społecznego.

§ 88
1. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
2. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.

§ 89
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) dbałość o skromny i estetyczny wygląd.
2. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę:
1) kulturę osobistą ucznia wyrażaną przez gesty, słowa, mimikę,
2) przestrzeganie przez ucznia prawa wewnątrzszkolnego,
3) koleżeńską postawę ucznia wobec innych uczniów,
4) postawę ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) szacunek ucznia do symboli szkoły,
6) dbałość ucznia o mienie szkolne,
7) zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
8) udział w społecznym życiu szkoły i klasy.
3. Przyjmuje się, że wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
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4. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia wypełnianie przez ucznia
wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, respektowanie zasad
współżycia społecznego oraz norm etycznych przyjętych w szkole:
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a) obowiązkowe, systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,
b) terminowe usprawiedliwianie nieobecności,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,
d) bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły,
nauczycieli oraz członkom samorządu uczniowskiego i klasowego,
e) stosowne ubieranie się na lekcje i zajęcia szkolne, w tym noszenie ustalonego
obowiązującego stroju,
f) systematyczna i aktywna praca nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywanie jak
najlepiej czasu i warunków do nauki,
g) przebywanie na terenie Szkoły w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych.
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a) współdziałanie w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą,
współodpowiedzialność za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności
uczniowskiej,
b) odpowiedzialność za wyniki i zachowanie zespołu klasowego,
c) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważeniu
obowiązków ucznia,
d) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości, pomoc słabszym, przeciwdziałanie
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, nietolerancji,
e) dbanie o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
f) wykonywanie na rzecz społeczności uczniowskiej prac porządkowych na terenie Szkoły,
g) współdziałanie z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności
organizacji młodzieżowych, samorządu uczniowskiego i potrzeb środowiska,
h) podejmowanie działań zmierzających do pomocy innym - w szczególności kolegom,
którzy mają trudności w nauce powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
i) troska o wystrój sal lekcyjnych i korytarzy.
3) Dbałość o honor i tradycje Szkoły:
a) udział w uroczystościach szkolnych, odpowiednia postawa ( strój, zachowanie ) podczas
imprez i uroczystości szkolnych, znajomość tradycji i ceremoniału szkolnego ( sztandar,
imię patrona itp.),
b) godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz ( strój, zachowanie ) podczas imprez
i uroczystości środowiskowych, na zawodach sportowych, różnego rodzaju olimpiadach
i konkursach.
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:
a) dbanie o piękno mowy ojczystej, nieużywanie wulgaryzmów,
b) reagowanie na niewłaściwe słownictwo innych członków społeczności szkolnej.
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a) przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
b) bezwzględne utrzymywanie ładu i porządku na terenie Szkoły,
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c)

informowanie pracowników Szkoły o wszelkich sytuacjach stanowiących potencjalne
zagrożenie dla życia i zdrowia,
d) nie uleganie nałogom i pomoc innym w ich przezwyciężaniu,
e) nie stwarzanie sytuacji sprzyjających powstawaniu zagrożeń dla życia i zdrowia
członków społeczności szkolnej.
6) Godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią:
a) właściwe i godne zachowanie się na lekcjach, podczas przerw oraz na różnych
uroczystościach szkolnych,
b) prezentowanie właściwej kultury osobistej,
c) przestrzeganie zasad kultury w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły,
d) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych,
e) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbałość o estetykę ubioru oraz fryzury.
7) Okazywanie szacunku innym osobom:
a) stosowanie zwrotów i form grzecznościowych wobec wszystkich członków społeczności
szkolnej,
b) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi oraz ich godności osobistej,
c) zachowywanie tajemnicy korespondencji i informacji w sprawach osobistych
powierzonych mu w zaufaniu.

§ 90
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest pod każdym względem wzorem do
naśladowania:
1) systematycznie pracuje nad podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności,
2) w kulturze zachowania i stosunku do nauki prezentuje nienaganną postawę,
3) aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
4) wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy lub
środowiska,
5) godnie reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach, chętnie bierze
udział w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych,
6) aktywnie uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego,
7) właściwie i zdecydowanie reaguje na przejawy zła (przemocy, agresji, wulgarności),
8) pomaga słabszym,
2. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który – mimo że spełnia wyżej
wymienione warunki – nieregularnie lub niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
(opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godzin lekcyjnych).
3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę
dobrą i większość z następujących warunków:
1) aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
2) w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy lub
środowiska,
3) uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego,
4) godnie reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach, chętnie bierze
udział w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych,
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5) jest koleżeński i uczynny,
6) właściwie reaguje na przemoc i agresję, przeciwstawia się przejawom niewłaściwego
zachowania,
7) jest uczciwy, prawdomówny, uprzejmy w stosunku do innych osób,
4. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który – mimo że spełnia wyżej
wymienione warunki – nieregularnie lub niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
(opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych).
5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który z małymi uchybieniami przestrzega poniższych
wymagań:
1) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
2) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,
3) drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,
4) przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości,
5) dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze, nie ulega nałogom,
6) sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego, bez szczególnego
angażowania się w życie szkoły,
7) nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
6. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej
niż tygodniowy wymiar godzin w semestrze (obowiązujący w danej klasie), wliczając
w to spóźnienia nieusprawiedliwione (pięć spóźnień nieusprawiedliwionych oznacza
jedną godzinę nieusprawiedliwioną),
7. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) bywa niezdyscyplinowany, jednak bez rażących uchybień w postępowaniu i kulturze
osobistej,
2) niesystematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
3) nie zawsze przestrzega norm współżycia w grupie,
4) nie zawsze odnosi się z właściwą kulturą do nauczycieli i pracowników szkoły,
5) nie dba o estetykę stroju i wyglądu,
6) nie dba o mienie własne i szkolne,
7) wyraża chęć poprawy, a działania wychowawcze przynoszą pozytywne efekty.
8. Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia
więcej niż dwutygodniowy wymiar godzin w semestrze (obowiązujący w danej
klasie), wliczając w to spóźnienia nieusprawiedliwione.
9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, któremu można postawić chociaż jeden
z następujących zarzutów:
1) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
2) wywiera negatywny wpływ na rówieśników,
3) często przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
4) używa wulgarnych słów,
5) nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
6) często nie przestrzega zasad dyscypliny,
7) lekceważąco odnosi się do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
8) ucieka z lekcji i wagaruje,
9) bywa arogancki i niekulturalny w stosunku do innych osób,
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10) świadomie dokucza młodszym i słabszym,
11) podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,
12) ulega nałogom,
13) dopuszcza się niszczenia mienia szkolnego lub innych osób,
14) działania wychowawcze przynoszą niewielkie efekty.
10. Oceny nieodpowiedniej nie może otrzymać uczeń, który opuścił bez
usprawiedliwienia więcej niż trzytygodniowy wymiar godzin w semestrze
(obowiązujący w danej klasie), wliczając w to spóźnienia nieusprawiedliwione.
11. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, któremu można postawić przynajmniej jeden
z następujących zarzutów:
1) wykazuje absolutnie lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
2) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż trzytygodniowy wymiar godzin w semestrze
(obowiązujący w danej klasie), wliczając w to spóźnienia nieusprawiedliwione,
3) jest niezdyscyplinowany i złośliwy w stosunku do innych,
4) często bywa agresywny i bezczelny,
5) bardzo często używa wulgarnych słów,
6) ulega nałogom i skłania innych do złych zachowań,
7) zagraża bezpieczeństwu innych uczniów,
8) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną w stosunku do innych osób,
9) dewastuje mienie szkoły, własne i innych,
10) dopuszcza się kradzieży, wyłudza pieniądze, itp.
11) wszedł w konflikt z prawem,
12) nie pracuje nad zmianą swego zachowania i nie deklaruje chęci poprawy.
12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco nie przestrzega prawa
wewnątrzszkolnego, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom
rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.

§ 91
1. Ustalając ocenę zachowania nauczyciel - wychowawca powinien uwzględnić:
1) opinie i uwagi innych nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
2) ocenę zachowania, którą uczeń otrzymał na praktycznej nauce zawodu lub ocenę
zachowania i frekwencji na zajęciach praktycznych,
3) ocenę zespołu klasowego,
4) samoocenę ucznia,
2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 92 ust. 2.
3. Ocena końcowa jest oceną zachowania ucznia za cały rok szkolny.
4. O przewidywanej nagannej ocenie uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
informowani są na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej.
5. Ustaloną wcześniej ocenę zachowania nauczyciel – wychowawca może zmienić nawet
w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń w ostatnim
tygodniu przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w sposób rażący
naruszy regulamin uczniowski.
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6. Na pisemną prośbę rodziców w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych wychowawca uzasadnia ocenę zachowania na piśmie.

§ 92
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie 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 mogą być zgłaszane w
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W takim przypadku Dyrektor Szkoły postępuje zgodnie z § 19 rozporządzenia MENiS
z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późniejszymi
zmianami).
3. Jeżeli przewidywana przez nauczyciela roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest
zdaniem ucznia/słuchacza lub zdaniem rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona,
uczeń/słuchacz ma prawo odwołania się od tej oceny do Dyrektora szkoły.
1) Odwołanie w formie pisemnej składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie),
a w przypadku ucznia pełnoletniego – uczeń/słuchacz, na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wniosek powinien zawierać ocenę, o jaką ubiega się
uczeń/słuchacz.
2) Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku; odrzuca go, jeśli jest niezgodny
z prawem, albo organizuje badanie wiedzy i umiejętności ucznia/słuchacza, jednak nie
później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3) Do przeprowadzenia badania wiedzy i umiejętności ucznia/słuchacza Dyrektor powołuje
trzyosobową komisję w składzie:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący,
b) nauczyciel uczący ucznia/słuchacza danego przedmiotu – jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
4) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 b) może być zwolniony na własną prośbę
z udziału w pracy komisji – wówczas na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego
samego przedmiotu.
5) Badanie wiedzy i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka i wychowanie fizyczne, z których
egzamin powinien mieć głównie formę ćwiczeń praktycznych.
6) Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza
przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi
odpowiadać kryterium oceny, o która ubiega się uczeń.
7) Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, na podstawie przeprowadzonego badania, decyduje
większością głosów o:
a) podwyższeniu oceny – w przypadku pozytywnego wyniku badania;
b) utrzymaniu oceny – w przypadku negatywnego wyniku badania;
8) Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Komisji, nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
b) wystawia ustaloną komisyjnie ocenę odnotowując ten fakt w dzienniku. Ocena ta jest
ostateczna.
62

9) Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia
komisji, pytania egzaminacyjne, prace pisemna ucznia, zwięzłą informacje o odpowiedziach
ustnych ucznia, ustalone stanowisko Komisji wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) Uczeń, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na badanie wiedzy i umiejętności
traci w/w uprawnienia.
4. Jeżeli przewidywana przez nauczyciela roczna ocena z zachowania jest, zdaniem
ucznia lub zdaniem rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona, uczeń ma prawo do
odwołania się od tej oceny do Dyrektora szkoły.
1) Odwołanie w formie pisemnej składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie),
a w przypadku ucznia pełnoletniego – uczeń, na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej. Wniosek powinien zawierać ocenę, o jaką ubiega się uczeń.
2) Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku; odrzuca go albo zwołuje Zespół
Badający, jednak nie później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
W skład Zespołu wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,
c) dowolny nauczyciel uczący w danej klasie,
d) pedagog lub psycholog.
3) Na posiedzeniu w/w zespołu zostaje omówione postępowanie ucznia w kontekście zapisu
Statutu Szkoły, a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko Zespołu w sprawie
odwołania ucznia.
4) Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Zespołu wychowawca podwyższa lub utrzymuje
przewidywaną ocenę roczną zachowania ucznia, odnotowując ten fakt w dzienniku.
5) Ocena ustalona w ramach prac Zespołu jest ostateczna.
6) Z prac Zespołu sporządza się protokół zawierający: skład Zespołu, termin posiedzenia
Zespołu, wynik głosowania, ustalone stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 93
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkole policealnej /dla
dorosłych/
1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej.
3. Ocenia się odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność na zajęciach oraz wkład
pracy słuchacza.
4. Obecność słuchacza na zajęciach jest obowiązkowa.
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5. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy odbywa się po każdym semestrze.
6. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne
przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania.
7. Do egzaminu semestralnego w szkole dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na
obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych
oceny pozytywne w ramach wewnętrznego systemu oceniania. W przypadku gdy
słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać
w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest
uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
8. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie
uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnętrznego systemu oceniania.
9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust.9 wyznacza się po zakończeniu semestru
jesiennego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego,
nie później niż do 31 sierpnia.
11. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na
obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze
co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych
ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie
zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu – z prac
kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych
w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania.
12. Egzamin semestralny z zajęć edukacyjnych zdaje się w formie ustnej z zastrzeżeniem
§ 92.
13. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
14. Egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych wg
następujących zasad:
1) termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchaczowi co
najmniej na dwa tygodnie przed egzaminem,
2) terminy egzaminów semestralnych planuje Rada Pedagogiczna,
3) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po
45 minut),
4) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne z dwóch
przedmiotów.
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17. Egzaminy semestralne pisemne przeprowadzają nauczyciele uczący poszczególnych
przedmiotów. Dyrektor może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego
przedmiotu.
18. Tematy egzaminu semestralnego ustnego i pisemnego z materiału nauczania
obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego
przedmiotu.
19. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne słuchacz wykonuje na arkuszach papieru
opatrzonych pieczęcią szkoły.
20. Ocenione i zatwierdzone egzaminacyjne prace pisemne z dwóch semestrów
programowo najwyższych przechowuje się w szkole 1 rok od daty egzaminu.
21. Treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym powinna obejmować
materiał nauczania przedmiotu przewidziany w danym semestrze.
22. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania
zawartych na karcie egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania.
23. Zmiana wylosowanej karty jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na
przygotowanie się do odpowiedzi.
24. Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do arkusza ocen, indeksu słuchacza
i dziennika lekcyjnego.

§ 94
1. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne,
w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu,
w którym się kształci.
3. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie
modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze
egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni
zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
4. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust 2, dokonuje Rada
Pedagogiczna, a decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na
pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

§ 95
1. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu
semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych
uzyskał oceny pozytywne.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem zdanych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny
klasyfikacyjnej, zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
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§ 96
1. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.
2. Na
wniosek
słuchacza
niesklasyfikowanego
z
powodu
nieobecności
usprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
3. Wniosek w formie pisemnej o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego należy
złożyć nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem.
5. Dla słuchacza niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu nieobecności
usprawiedliwionej szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu
nauczania i ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin z zajęć
praktycznych przeprowadza się w formie zadnia praktycznego.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach słuchacza lub krótki opis realizacji zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
9. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez Dyrektora szkoły.
10. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali, o której mowa w § 75.
Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego
szkoły.

§ 97
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Za zgodą Rady Pedagogicznej słuchacz może
zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego, a po zakończeniu
semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.
4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych zdaje się w formie pisemnej i ustnej,
zgodnie z § 92, ust.1-2.
5. Promowanie słuchacza odbywa się po każdym semestrze.
6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu semestralnego, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy w drodze decyzji dyrektora
szkoły.
7. W przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły na pisemny wniosek
słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, może
wyrazić zgodę na powtarzanie semestru, z tym, że słuchacz może powtarzać semestr
jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 98
1. Słuchaczowi szkoły, powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od przerwania
nauki, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio
semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go
z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed rozpoczęciem nauki w szkole, zdał
egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania zalicza się te zajęcia
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.1 i 2 , w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązków uczęszczania na zajęcia” oraz
podstawę prawną zwolnienia.
4. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej
z danych zajęć edukacyjnych, zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu
eksternistycznego.

§ 99
1. Dyrektor szkoły:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jeżeli przedłoży on:
a) świadectwo z tytułem zawodowym (lub świadectwo równorzędne) uzyskane przed
rozpoczęciem nauki w szkole, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo
czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza w
zawodzie, w którym się kształcił,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,
w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
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c) dokument poświadczający wcześniejsze zdobycie tytułu zawodowego, uzyskanego
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim ETTA – stronie
umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora
szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz
się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
3. Słuchacz, który został zwolniony w części obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu
w terminie i zakresie ustalonym przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach
praktycznej nauki zawodu.
4. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
odpowiednio „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony
w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

§ 100
Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 101
Zasady oceniania na zajęciach lekcyjnych realizowanych w systemie
modułowym
Ocenianie zajęć edukacyjnych w kształceniu modułowym odbywa się zgodnie z WSO
oraz z zachowaniem następujących zasad:
1) nauczyciele realizujący kształcenie w jednostkach modułowych stosują w zakresie
oceniania ogólne zasady zawarte w WSO.
2) ocena roczna z modułu wystawiana jest jako średnia ważona ze wszystkich w pełni
zrealizowanych jednostek modułowych tworzących dany moduł przy uwzględnieniu liczby
godzin w pełni zrealizowanych jednostek modułowych w skali roku.
3) ocenę klasyfikacyjną z modułu Om wylicza się, jako średnią ważoną ocen uzyskanych
z poszczególnych jednostek modułowych według poniższej formuły:

O1  w1  O2  w2  ...  On  wn
Om 
w1  w2  ...  wn
gdzie:
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O1, O2, … On – są to oceny z poszczególnych jednostek modułowych,
w1, w2, wn – są to wagi określone dla poszczególnych jednostek modułowych.
4) jako wartość wagi dla danej jednostki modułowej przyjmuje się liczbę godzin
przeznaczoną na realizację danej jednostki w planie nauczania.
5) ocenę z modułu wyliczoną z średniej ważonej zaokrągla się w górę od wartości 0,5.
6) ustalając ocenę końcową z modułu, wykorzystuje się poniższą tabelę:
Średnia ważona
poniżej 2,00
2,00 – 2,49
2,50 – 3,49
3,50 – 4,49
4,50 – 5,49
5,50 – 6,00

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

7) oceny z w pełni zrealizowanych jednostek modułowych wystawiane są przez nauczycieli
realizujących daną jednostkę.
8) oceny z poszczególnych modułów wystawiane są przez nauczyciela realizującego ostatnią
zakończoną jednostkę modułową danego modułu.
9) oceny z w pełni zrealizowanych jednostek modułowych wpisuje się na przygotowanej
stronie dziennika lekcyjnego i uzupełnia się wystawioną oceną roczną z danego modułu.
W ostatnim roku nauki danego modułu wystawia się ocenę końcową.
10) ocena końcowa z modułu realizowanego w cyklu wieloletnim wystawiona jest w ostatnim
roku nauki danego modułu jako średnia ważona ze wszystkich lat nauki według formuły ust.3.
11) warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej z modułu, są pozytywne oceny ze
wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych.
12) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej/końcowej uzyskał ocenę/oceny
niedostateczną/niedostateczne z w pełni zrealizowanej/zrealizowanych jednostki/jednostek
modułowych w obrębie danego modułu, może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach
określonych w § 95.
13) Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje wyłącznie te jednostki modułowe, z których
uczeń uzyskał oceny niedostateczne.
14) Nieklasyfikowanie z modułu może nastąpić, jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany, z co
najmniej jednej w pełni zrealizowanej jednostki modułowej.
15) Uczeń nieklasyfikowany z jednostki modułowej przystępuje do egzaminu
klasyfikacyjnego zgodnie z § 94.
16) Termin wystawienia oceny z jednostki modułowej/modułu i wpisania jej do dokumentacji
szkolnej wynosi 2 tygodnie od zakończenia jednostki modułowej.
17) Szczegółowe kryteria oceniania zajęć w kształceniu modułowym określają nauczyciele
realizujący poszczególne jednostki modułowe w przedmiotowym systemie oceniania.
18) Tryb odwołania od oceny z jednostki modułowej określają zasady zawarte w § 89.
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ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 102
1.
2.
3.

Zespół Szkół posiada pieczęcie urzędowe odrębne dla każdej szkoły wchodzącej
w jego skład.
Tablice szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę Zespołu Szkół
oraz nazwy szkół.
Na świadectwie szkolnym i innych dokumentach wydawanych przez szkoły
wchodzące w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły umieszczonej na pieczęci
urzędowej.

§ 103
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z rozporządzeniem MEN
z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji, oraz późniejszymi zmianami (Dz. U.
z dnia 26 sierpnia 2010 r.)
2. Szkoła prowadzi księgę uczniów i księgę słuchaczy, do której wpisuje się imię
(imiona), nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia i adres zamieszkania ucznia, imiona
i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, datę przyjęcia
do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto.
3. W księdze uczniów i słuchaczy odnotowuje się datę ukończenia szkoły lub datę
i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
4. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się
przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
5. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia/słuchacza przez okres jego nauki w szkole arkusz
ocen.
6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza
ocen.
7. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen uczniów
i słuchaczy wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku
szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.
8. W typach szkół prowadzących kształcenie praktyczne uwzględniające praktyczną
naukę zawodu uczniom wydawane są indeksy praktycznej nauki zawodu,
dokumentujące realizację tematyki tych zajęć podczas całego cyklu kształcenia.
9. Zasady wewnętrznego obiegu dokumentów zawarte są w instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów, które ustala Dyrektor Szkoły.
10. Dyrektor
szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
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§ 104
1. Zasady kontroli wewnętrznej określa obowiązujący regulamin kontroli wewnętrznej,
który ustala Dyrektor Zespołu Szkół.
2. Porządek wewnętrzny oraz obowiązki szkoły i pracowników związane z prawem
pracy określa regulamin pracy, który ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi.
3. Dyrektor Szkoły oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze zobowiązane są do
zapewnienia pracownikom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

§ 105
1. Kryteria i tryb przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala
organ prowadzący.
2. Zasady premiowania pracowników administracji i obsługi określa regulamin, który
ustala Dyrektor Szkoły po konsultacji ze związkami zawodowymi.
3. Zasady rozdziału i korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
określa regulamin, który ustala Dyrektor Szkoły po konsultacji ze związkami
zawodowymi.

§ 106
1. Szczegółowe zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Szkoła jest jednostką budżetową zaliczaną do sektora finansów publicznych, która
pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Ministra właściwego do spraw
rolnictwa, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa
z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych, wymienionych w ustawie o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, art. 11a (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów uzyskiwanych.
3. W szkole obowiązuje jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych,
który uwzględnia zasady określone w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości i standardach międzynarodowych.
4. W ramach gospodarowania dochodami własnymi sporządza się roczny plan
finansowy obejmujący przychody i wydatki środków specjalnych.
5. Szkoła dokonuje zakupów, usług, i robót budowlanych na zasadach określonych
w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.
6. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi
pod względem legalności, gospodarności i celowości.
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7. Minister właściwy do spraw rolnictwa uchwala nie później niż do dnia 31 marca roku
budżetowego uchwałę budżetową i na jej podstawie opracowuje harmonogram
realizacji dochodów i wydatków budżetu szkoły.
8. Do czasu uchwalenia budżetu Ministra właściwego do spraw rolnictwa nie później niż
do dnia 31 marca roku budżetowego obowiązuje projekt uchwały budżetowej.
9. Minister właściwy do spraw rolnictwa może upoważnić dyrektora szkoły do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków przez wprowadzenie zmian
w planie finansowym szkoły.
10. Szkoła ma obowiązek przekazywania do organu prowadzącego sprawozdanie
z wykonania budżetu w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
11. Bankową obsługę budżetu szkoły prowadzi bank wybrany przez organ prowadzący
szkołę w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 107
1. Wszystkie obowiązujące w Zespole Szkół regulaminy zatwierdza Dyrektor.
2. Regulaminy i zarządzenia wewnętrzne nie mogą naruszać zasad określonych
niniejszym Statutem.

§ 108
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga się w myśl obowiązujących
przepisów szczegółowych.

§ 109
1.Statut szkoły może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej.
2.W przypadku wprowadzania częstych zmian raz do roku uchwala się tekst jednolity
Statutu.

§ 110
Traci moc dotychczasowy Statut Zespołu Szkół w Nowosielcach

§ 111
Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dnia 27 sierpnia 2015 roku.
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