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Rozdział I 
 

Postanowienia wstępne 
 

§1. 
1. Jeżeli w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o Systemie 
Oświaty z późniejszymi zmianami oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
2) Zespole Szkół lub ZSEiO – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
3) Szkole – należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
4) Technikum - należy rozumieć Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
5) Liceum Ogólnokształcącym – należy rozumieć VIII Liceum Ogólnokształcące 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
6) Branżowej Szkole I stopnia – należy rozumieć Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
7) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
8) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów ucznia oraz 
osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
9) Samorządzie – należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć organ szkoły, 
w którego skład wchodzą przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
10) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład wchodzą 
wszyscy przedstawiciele rodziców uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
11) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład 
wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
12) Wewnątrzszkolnym Ocenianiu lub wo lub wzo –  należy przez to rozumieć zasady 
oceniania obowiązujące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
13) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę oraz innego 
pracownika pedagogicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
14) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu; 
15) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 
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Rozdział II 
 

Nazwa, struktura, typ i ceremoniał szkoły 
 

§ 2. 
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Dąbrowskiej w Jarosławiu. 
2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 
3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 
 

§ 3. 
 
1. Siedziba szkoły mieści się w Jarosławiu. 
2. Adres szkoły to: pl. Mickiewicza 13, 37-500 Jarosław. 
 

§ 4. 
 
1. Szkoła jest placówką publiczną, w skład, której wchodzą: 
1) czteroletnie Technikum nr 3 w Jarosławiu, które kształci w zawodach: 
a) technik ekonomista; 
b) technik handlowiec; 
c) technik logistyk; 
2) trzyletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu (dopuszcza się stosowanie skrótu: 
klasa policyjna), które realizuje innowację pedagogiczną:  
a) przysposobienie policyjne, bezpieczeństwo drogowe i kryminologia; 
3) trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Jarosławiu, która kształci w zawodzie: 
a) sprzedawca; 
2. Rodzaj szkół, kierunki kształcenia, rozszerzenia przedmiotowe i liczbę oddziałów ustala 
dyrektor szkoły, w zależności od zainteresowań kandydatów oraz możliwości kadrowych 
i finansowych szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną organem prowadzącym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 5. 
 
1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosław. 
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 
3. Szkoła jest jednostką budżetową. 
4. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych wewnątrzszkolnych. 
5. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie 
odrębnych przepisów. 
6. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów. 
7. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
8. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 

§ 6. 
 
1) Szkoła posiada pieczęcie okrągłe w formacie małym i dużym dla zespołu szkół oraz 
każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu  oraz 2 sztandary. 

 
§ 7. 

 
1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 
1) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających 
z kalendarza historycznego; 
2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 
3) święto patronki szkoły;  
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4) młodzież klas policyjnych, w określonych sytuacjach nosi umundurowanie, na które 
składa się: niebieska koszula z krótkim rękawem, czarna spódnica lub spodnie, emblematy 
naszyte na lewej kieszeni z napisami „Klasa policyjna” oraz „Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu”, pagon. 
2. Klasy policyjne występują w umundurowaniu w następujących sytuacjach: 
1) w uroczystościach tworzących ceremoniał szkolny; 
2) w dniach, gdy odbywają się zajęcia z przedmiotów realizowanych w ramach innowacji. 
 
 

§ 8. 
 
1. Najważniejsze symbole szkolne: 
1) godło szkoły 
2) sztandar szkoły 
 

§ 9. 
 
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w czasie: 
1) świąt państwowych. 
2) podczas żałoby narodowej. 
3) w przypadku śmierci pracownika lub ucznia szkoły. 
2. W przypadku okoliczności wymienionych w punkcie 2 i 3 §11 flaga państwowa zostaje 
udekorowana kirem. 
 
 



4 

 

Rozdział III 
 

Cele i zadania Szkoły  
 

§ 10. 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo Oświatowe oraz 
przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zadań wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.  
2. Do podstawowych celów realizowanych przez Szkołę należą: 
1) nauczanie, 
2) wychowanie, 
3) opieka podczas pobytu młodzieży w szkole i poza nią, jeżeli dotyczy to zajęć, których 
organizatorem jest szkoła. 
3. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 
jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Do zadań szkoły należą: 
1) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 
uczniów poprzez ceremoniał szkolny, system nauczania oraz przestrzeganie zasad zawartych 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka; 
2) umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły i złożenia egzaminu maturalnego oraz przygotowanie do złożenia 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i dokonania właściwego wyboru 
dalszego kierunku kształcenia; 
3) zapewnienie jak najlepszych warunków dla procesu kształcenia i wychowania; 
4) zapewnienie równości szans wszystkim uczniom; 
5) zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli; 
6) dbałość o rozwój indywidualnych zdolności twórczych ucznia; 
7) zapewnienie pomocy uczniom o obniżonych możliwościach intelektualnych, zaburzeniach 
emocjonalnych i zdrowotnych poprzez realizowanie indywidualnych form i programów 
nauczania; 
8) udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej na zasadach 
określonych w niniejszym statucie; 
9) zapewnienie uczniom opieki pedagoga szkolnego; 
10) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole; 
11) szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Celem działalności 
innowacyjnej jest doskonalenie i bogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz wyzwalanie 
twórczej inicjatywy, dzięki której realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze 
i organizacyjne szkoły. 
4. Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: 
1) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia; 
2) wszelkie dodatkowe zajęcia uzgadnia się z dyrektorem; 
3) w celu zapewnienia opieki nad młodzieżą na terenie szkoły, organizowane są dyżury 
nauczycielskie przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych; 
4) zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest sprawowanie opieki nad uczniami. 
5) dyżury nauczycieli pełnione są w czasie trwania zajęć szkolnych. 
5. Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, 
kół zainteresowań, zajęć sportowych i rekreacyjnych, zajęć wyrównawczych, 
zajęć przygotowujących do matury, konkursów i olimpiad przedmiotowych.  
6. Szkoła może organizować wyjścia do teatru, kina, na koncert muzyczny oraz na wystawy 
i do muzeów. 
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§ 11. 
 
1. Plan nauczania opracowuje się na podstawie ramowego planu nauczania szkoły. 
2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę plan nauczania może być zwiększony ponad 
ramowy plan nauczania szkoły. 
3. Plan nauczania opracowuje się na cykl kształcenia w zależności od rodzaju szkoły. 
4. Plan nauczania szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców, a zatwierdza 
dyrektor szkoły. 
5. Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów. 
6. Oceny realizacji planu nauczania dokonuje Rada Pedagogiczna. Oceny poszczególnych 
etapów realizacji planu nauczania Rada Pedagogiczna dokonuje raz w roku na zebraniu rady 
kończącym dany rok szkolny. Szczegółowej oceny planu nauczania Rada Pedagogiczna 
dokonuje po zakończeniu cyklu realizacji planu. 
7. Dyrektor Szkoły ma obowiązek informowania Rady Rodziców o realizacji planu 
nauczania na poszczególnych jego etapach, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 
8. W szczególnych przypadkach w planach nauczania mogą być dokonywane zmiany w taki 
sposób, by umożliwiały osiąganie standardów końcowych na danym etapie kształcenia. 
Zmian w planie nauczania nie można dokonywać w trakcie semestru danego roku szkolnego. 
9. Zmiany w szkolnym planie nauczania mogą być dokonywane na wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz kuratora 
oświaty. 
 

§ 12. 
1. Tygodniowy rozkład zajęć: 
1) ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, 
2) określa organizację, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
3) ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli, 
4) dyrektor ustala go przed rozpoczęciem roku szkolnego i przedstawia nauczycielom 
w sierpniu na zebraniu rady pedagogicznej, 
5) zatwierdza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 
6) może ulegać zmianie w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach uzasadnionych, 
związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi szkoły. 
 

§ 13. 
 
1. Szkolny zestaw programów nauczania, zwany dalej szkolnym zestawem, obejmuje 
programy poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
2. Szkolny zestaw tworzy się w oparciu o: 
1) podstawy programowe; 
2) cele szkoły i procedury ich osiągania; 
3) wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy materialnej 
szkoły, potencjału kadry pedagogicznej oraz możliwości zespołu klasowego. 
3. Szkolny zestaw może zawierać: 
1) programy nauczania wpisane do wykazu programów nauczania z zakresu kształcenia 
ogólnego dopuszczone do użytku szkolnego; 
2) zmodyfikowane programy nauczania opracowane z wykorzystaniem programów 
nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego; 
3) autorskie programy nauczania. 
4. Szkolny zestaw opiniowany jest przez radę pedagogiczną szkoły na zebraniu 
poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego. 
5. Szkolny zestaw dopuszczany jest do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły przed 
rozpoczęciem każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 
6. Programy nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zwane dalej 
„programami nauczania ogólnego” oraz programy nauczania dla zawodu dopuszcza do 
użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli w terminie do 30 czerwca 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
 

§ 14. 
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1. Program wychowawczo-profilaktyczny opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich 
nauczycieli. 
2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 
zestawem programów nauczania. 
3. Program wychowawczy szkoły opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane cele 
wychowawcze w odniesieniu do powierzonych szkole uczniów. Określa system wartości, 
postaw i standardów zachowania, jakie będzie uznawał uczeń i absolwent szkoły. 
4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zawiera opis kolejnych, kluczowych 
sytuacji wychowawczych i celowych działań, jakie staną się udziałem każdego wychowanka 
uczestniczącego w procesie edukacyjnym przez cały etap kształcenia. 
5. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje się na okres 3 lat i jest 
corocznie aktualizowany. 
6. Rada Rodziców zatwierdza program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, po konsultacji 
z Radą Pedagogiczną. 
7. Ocena realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na poszczególnych jej 
etapach, dokonana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiana jest Radzie 
Pedagogicznej na zebraniu rady podsumowującym dany rok szkolny.  
 

§ 15. 
 
1. Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, 
a w szczególności jakościowy rozwój szkoły z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój 
zawodowy nauczyciela. 
2. Nadzór pedagogiczny, prowadzony przez Dyrektora Szkoły, wynika z obowiązującego 
prawa. 
3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej do 15 
września każdego roku szkolnego. 
4. nioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły, składa radzie 
pedagogicznej 2 razy w roku. 
5. Plan nadzoru pedagogicznego ustala i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
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Rozdział IV 
 

Organizacja i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i rodzicami 
 

§ 16. 
 

1. Współpraca szkoły ze środowiskiem służy różnym celom oraz może przybierać postać 
różnych zadań. Każda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu 
szkoły oraz ukazywaniu walorów edukacji przez nią realizowanej. Główne cele współpracy 
to: 
1) integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym; 
2) promowanie osiągnięć szkoły, jej wychowanków i nauczycieli; 
3) pozyskiwanie środków finansowych; 
4) podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, młodzieży i rodziców; 
5) kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia, jako członka społeczności lokalnej 
i regionalnej; 
6) współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego oraz realizacja podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie. 
2. Szkoła współpracuje z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży 
poprzez: 
1) umożliwianie rodzicom zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym 
szkoły, 
2) zapoznanie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, 
3) umożliwienie rodzicom osobistych kontaktów z wychowawcami i dyrektorem w godzinach 
pracy szkoły w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce. Spotkania odbywają się po wcześniejszym 
umówieniu terminu spotkania, w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły, w sposób 
niezakłócający wykonywania przez nauczyciela pozostałych obowiązków służbowych. 
3) angażowanie rodziców do współpracy w realizacji zadań szkoły, w tym działań 
profilaktycznych, 
4) spotkania wychowawców z rodzicami, które powinny być organizowane nie rzadziej niż 
raz na kwartał. 
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Rozdział V 
 

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
§ 17. 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie;  
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania;  
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 
ustawy Prawo Oświatowe oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

 
Organizacja promowania i klasyfikowania 

§ 18. 
 
1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Półrocze pierwsze zamyka zebranie 
klasyfikacyjne rady pedagogicznej po 18 tygodniu nauki, a półrocze drugie – zebranie 
klasyfikacyjne rady pedagogicznej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego. 
Terminy zebrań klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku szkolnego. W klasach 
maturalnych półrocze pierwsze zamyka zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej po 15 
tygodniu nauki, a drugie w ostatnim tygodniu ich nauki.  
2. Oceny ustalone uczniom za I półrocze w dzienniku lekcyjnym pełnią rolę informacyjną 
dla ich rodziców i są wpisywane wyłącznie do dziennika lekcyjnego. 
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 1) 
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wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania;  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i 
trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych.  
3. Zajęcia edukacyjne z religii / etyki oraz wychowania do życia w rodzinie podlegają 
klasyfikowaniu zgodnie z przyjętymi zasadami w szkole. Oceny śródroczne/roczne z tych 
przedmiotów nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej. 
Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie 
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  
4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej – 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom zgodnym z programem nauczania. Obowiązek 
poinformowania nauczycieli spoczywa na wychowawcy klasy. 
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
na czas określony w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć do dyrektora szkoły 
podanie o zwolnienie z powyższych zajęć podpisane przez rodziców.  
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach w wykonywaniu 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 
7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych 
zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 
w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tych zajęć przez dyrektora szkoły na podstawie 
pisemnego oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły. Po uzyskaniu zgody 
dyrektora szkoły oświadczenie składane jest przez ucznia do wychowawcy klasy, który 
informuje o tym fakcie nauczyciela wychowania fizycznego. 
8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego rozpoczynający później zajęcia lub 
wychodzący wcześniej ma zaznaczone w dzienniku lekcyjnym w rubryce „frekwencja” 
nieobecność usprawiedliwiona. 
9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego lub z zajęć informatyki 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych 
zajęć i systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie wyżej wymienionej opinii. W dokumentacji dokonuje się wówczas zapisu 
„zwolniony  lub „zwolniona”. 
 
 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 
1. Nauczyciel bądź zespół przedmiotowy przez rozpoczęciem roku szkolnego opracowuje 
przedmiotowe zasady oceniania. 
2. Dniami wolnymi od odpowiedzi ustnych dla uczniów są: 
1) Walentynki, 
2) pierwszy dzień wiosny, 
3) Dzień Dziecka, 
4) dzień, w którym został wylosowany numer ucznia w dzienniku. Pula numerów biorących 
udział w losowaniu stanowi stan najliczniejszej klasy w szkole. Numer wylosowany w danym 
dniu nie trafia do puli aż do wylosowania wszystkich numerów. Losowania dokonuje dyrektor 
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szkoły. 
Oceny dzielą się na: 
1) bieżące, 
2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne, 
b) roczne, 
c) końcowe. 
3. Oceny ustala się według skali: 
1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2;  
6) stopień niedostateczny – 1. 
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo 
dobry, dobry, dostateczny i dopuszczający. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 
ustalona w stopniu niedostatecznym. 
4. Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się stosowanie dodatkowo następujących 
znaków graficznych: 
1) „+” i „-„ jako znaki występujące przy ocenach głównych z wyjątkiem stopnia „1” i „6”; 
2) „np.” – nieprzygotowany; 
3) „-” – nieobecny na pracy pisemnej; 
4) „zw” – zwolniony; 
5)„R” – referat; 
6)„zd” – zadanie domowe; 
7)„A” – aktywność, 
8)„b. s.” – brak stroju, 
9) dopuszcza się stosowanie innych znaków przez nauczyciela, z obowiązkiem umieszczenia 
legendy w widocznym miejscu w dzienniku. 
5. Oceny z prac pisemnych są wpisywane w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym.  
6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców Nauczyciel ma obowiązek 
poinformować o każdej ustalonej ocenie i omówić prace pisemne.  
7. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela ocenę klasyfikacyjną ustala inny 
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły w drodze zarządzenia. 
8. Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. 
Sprawdzone i ocenione prace pisemne z danego roku szkolnego są udostępniane uczniowi 
i jego rodzicom w obecności nauczyciela. 
9. Minimalna ilość ocen bieżących upoważniających do wystawiania oceny klasyfikacyjnej 
wynosi 3 i powinna wzrastać proporcjonalnie do ilości godzin z przedmiotu. 
10. Nauczyciel ma obowiązek: 
1) powiadamiać uczniów (z tygodniowym wyprzedzeniem) o terminie sprawdzianu 
obejmującego materiał szerszy niż z trzech ostatnich lekcji; 
2) ustalać terminy sprawdzianów tak, aby nie było ich więcej niż 3 w ciągu tygodnia i nie 
więcej niż 1 w ciągu dnia; 
3) zapowiedziany sprawdzian należy wpisać ołówkiem w dzienniku po uzgodnieniu terminu z 
uczniami; 
4) powiadomić, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenie 
badania wyników nauczania; 
5) zwrócić ocenione prace najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. 
11. Klasyfikowanie śródroczne  przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 
12. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 
danym roku szkolnym, z zajęć określonych w szkolnym planie edukacyjnym i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych końcowych oraz oceny końcowej  zachowania wg skali ocen obowiązującej 
w szkole. Nauczyciel ustala roczną ocenę klasyfikacyjną, uwzględniając osiągnięcia uczniów 
w całym roku szkolnym, a nie tylko w drugim półroczu. 
13. Na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele informują 
uczniów, a wychowawca ich rodziców o przewidywanych ocenach ze wszystkich 
przedmiotów i zachowania. Nieobecność ucznia nakłada na niego obowiązek skontaktowania 
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się z nauczycielem w celu poznania oceny. Wychowawca klasy informuje rodziców o 
przewidywanych ocenach rocznych na spotkaniu z rodzicami Poinformowanie ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego ocenach rocznych nie jest równoznaczne 
z wystawieniem proponowanej oceny. Uczeń, który w okresie od poinformowania 
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej wystawienia obniży lub podwyższy poziom 
wiedzy i umiejętności, przestanie uczęszczać na zajęcia, może otrzymać niższą lub wyższą 
ocenę klasyfikacyjną. 
14. Proponowaną ocenę wpisuje się długopisem/piórem w dzienniku bez znaków „+”, „-”, 
w kolumnie oznaczonej nazwą „proponowana ocena”. Nie jest to ocena cząstkowa 
z przedmiotu. 
15. Najpóźniej dzień przed śródrocznym i końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o ustalonych 
dla niego ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpisanie tej oceny długopisem w dzienniku. 
16. Nauczyciel danego przedmiotu nie ma prawa żądać od ucznia zdawania tej partii 
materiału objętego programem nauczania, z której uczeń otrzymał śródroczną ocenę 
niedostateczną. 
17. Uczniowie – laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych - otrzymują z danego przedmiotu celującą 
ocenę klasyfikacyjną roczną. 
18. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne lub  
z jedną oceną niedostateczną w przypadku niezdanego egzaminu poprawkowego 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości 
edukacyjne ucznia, wyrazi zgodę na promowanie, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej.  
19. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.  
20. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 
21. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych klasyfikacyjnych ocen co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania.  
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię albo etykę, do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
 
 

Kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych 
§19. 

 
1. Ustala się kryteria ocen na poszczególne stopnie: 
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiada wiedzę wykraczającą poza przewidzianą w programie; 
b) rozwija się twórczo i samodzielnie;  
c) uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach; 
d) wyraża i uzasadnia własne zdanie, nie powiela cudzych poglądów. 
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiadomości określonych planem nauczania; 
b) korzysta z dostępnych źródeł informacji; 
c) samodzielnie i skutecznie rozwiązuje problemy; 
d) krytycznie analizuje, dobiera selekcjonuje różne informacje; 
e) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał ok. 90%. 
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym poszerzenie wiedzy z danego 
zakresu; 
b) korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł; 
c) samodzielnie rozwiązuje zadania o skali trudności wyższej od wymagań standardowych; 
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d) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał ok. 75%. 
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował w stopniu zadawalającym materiał programowy pozwalający na zrozumienie 
najważniejszych zagadnień; 
b) samodzielnie wykonuje zadania zgodnie ze standardami wymagań; 
c) korzysta samodzielnie z podstawowych źródeł informacji; 
d) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał ok. 50%. 
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiedzę w stopniu bardzo ogólnym; 
b) ma wyraźne trudności w opanowaniu materiału programowego; 
c) wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela; 
d) chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela; 
e) w przypadku punktowego systemu nauczania uzyskał ok. 30%. 
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował niezbędnej wiedzy, pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie; 
b) nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami; 
c) nie wykazuje żadnej aktywności ukierunkowanej na uzupełniania braków; 
d) w przypadku punktowego systemu oceniania uzyskał mniej niż ok. 30%. 
7) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną 
 zachowania. 
8) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami odrębnymu otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną,. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  
9) Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  
  

Egzamin klasyfikacyjny 
§20. 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania. 
1)W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
2) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
2. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na prośbę jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 
2) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się też w sytuacji, gdy : 
1)  Uczeń stara się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż to wynika z jego ostatniego 
świadectwa szkolnego. 
2)  Uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o innym niż dotychczas kierunku kształcenia 
zawodowego w technikum lub innych przedmiotach realizowanych w toku kształcenia. 
3) Uczeń stara się o przyjęcie do klasy o tym samym kierunku kształcenia, ale jego 
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dokumentacja szkolna wskazuje na różnice programowe. 
4)  Uczeń realizuje indywidualny tok lub program kształcenia. 
5) Uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
4. Organizację indywidualnego kształcenia lub spełniania obowiązku szkolnego lub nauki 
poza szkołą oraz przeprowadzania egzaminów regulują odrębne przepisy prawa.  
5. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły. 
6. Zakres zadań egzaminacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu uczący w danej klasie. 
7. W skład komisji wchodzą: 
1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
8. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 
z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. Z wychowania 
fizycznego, informatyki oraz z zawodowych zajęć praktycznych egzamin klasyfikacyjny ma 
formę zadań praktycznych. 
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi 
załącznik do arkusza ocen. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych 
opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu 
w obecności nauczyciela biorącego udział w egzaminie oraz przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej.  
12. Protokół zawiera w szczególności:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne ucznia, zwięzłą informacje o ustnych 
odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez niego zadania 
praktycznego.  
13. Pozytywny wynik egzaminu, tj. otrzymanie oceny minimum dopuszczającej, oznacza 
zdanie egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku egzaminu złożonego z dwóch części ustala 
się ocenę łączną. 
14. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego ustalona przez komisję jest oceną ostateczną. 
15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 
16. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od przeprowadzonego egzaminu 
klasyfikacyjnego zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że ocena uzyskana 
na egzaminie klasyfikacyjnym została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. Stosuje się wówczas procedurę trybu odwoławczego od rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 
Egzamin poprawkowy 

§21. 
 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć. Dotyczy to również uczniów klas programowo najwyższych. 
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 
ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami, 
terminem, godziną i miejscem egzaminów poprawkowych w sekretariacie szkoły do końca 
zajęć edukacyjnych. W przypadku niedopełnienia tej formalności szkoła wysyła za 
potwierdzeniem odbioru do rodziców ucznia/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia 
informację o terminie egzaminu i wymaganiach. 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. Z wychowania 
fizycznego, informatyki oraz z zawodowych zajęć praktycznych egzamin poprawkowy ma 
formę zadań praktycznych. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 
w składzie: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektor szkoły – 
jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
5. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji, na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej 
sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
nazwa zajęć, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, 
ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
7. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja 
dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu w obecności nauczyciela 
biorącego udział w egzaminie oraz przewodniczącego komisji. 
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 
przez dyrektora szkoły. 
9. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 
10. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od przeprowadzonego egzaminu 
poprawkowego zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeśli uznają, że na egzaminie nie 
zostały zachowane procedury wynikające z przepisów prawa dotyczące zasad 
przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 
11. Jeżeli dyrektor szkoły uzna odwołanie, wówczas powołuje komisję do przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. 
 
 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
§22. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej 
oceny (uchwałą rady pedagogicznej), nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej. 
Z wychowania fizycznego, informatyki oraz z zawodowych zajęć praktycznych sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ma formę zadań praktycznych. 
3. 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, dyrektora 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 
ocena klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
/prawnymi opiekunami i przeprowadza nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
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zastrzeżeń. 
5. W skład komisji wchodzą: w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 
komisji; 
2 )nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
6. Nauczyciel, który wystawił kwestionowaną ocenę, może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji, na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7. Ustalona przez komisję roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
8. Uczeń, który z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn losowych, uznanych 
przez dyrektora szkoły, nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ma prawo 
do kolejnego uzgodnionego terminu. 
9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania sprawdzające; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego.  
 
 
 
 
 

Rodzaj 
egzaminu 

Uzasadnienie 
przeprowadzenia 

egzaminu 

Wymagania Czas składania 
podań 

Czas 
przeprowadzania 

egzaminu 
Egzamin 
klasyfikacyjny 

opuszczenie 
ponad 50% zajęć 
edukacyjnych lub w 
sytuacji, gdy:  
- uczeń stara się o 
przyjęcie do klasy 
bezpośrednio 
wyższej niż to 
wynika z jego 
ostatniego 
świadectwa 
szkolnego, 
- ubiega się o 
przyjęcie do klasy o 
innym niż 
dotychczas 
kierunku 
kształcenia 
zawodowego lub 
innych 

- złożenie do 
wychowawcy 
podania, 
 
-uzyskanie 
zgody rady 
pedagogicznej na 
wniosek ucznia 
nieklasyfikowanego z 
powodu 
nieusprawiedliwionej 
nieobecności. 

najpóźniej 1 
dzień przed 
klasyfikacyjnym 
posiedzeniem 
rady 
pedagogicznej. 

termin ustala 
dyrektor w 
porozumieniu 
z rodzicami 
i uczniem. 
Uczeń, który z 
przyczyn 
usprawiedliwionych 
nie przystąpił do 
egzaminu 
klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym 
terminie może do 
niego przystąpić w 
dodatkowym 
terminie 
wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły.  
 
Egzamin 
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przedmiotach 
realizowanych w 
zakresie 
rozszerzonym w 
liceum 
ogólnokształcącym, 
- stara się o 
przyjęcie do klasy, 
o tym samym 
kierunku 
kształcenia, ale jego 
dokumentacja 
szkolna wskazuje 
na różnice 
programowe, 
- realizuje 
indywidualny tok 
lub program 
kształcenia, 
spełnia obowiązek 
szkolny lub 
obowiązek nauki 
poza szkołą. 
 

klasyfikacyjny 
przeprowadza się 
nie później, niż w 
dniu 
poprzedzającym 
dzień zakończenia 
rocznych zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych.  

Egzamin 
poprawkowy 

uzyskanie 
oceny 
niedostatecznej z 
jednego lub dwóch 
przedmiotów. 

  do dnia zakończenia 
rocznych zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych. W 
ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 

Sprawdzian 
wiadomości 
i umiejętności 
ucznia 

podważenie 
niespełnienia 
procedur 
wystawiania 
ocen rocznych, 
uznanie że roczna 
(semestralna) ocena 
klasyfikacyjna 
z zajęć 
edukacyjnych lub 
roczna ocena 
klasyfikacyjna 
 zachowania została 
ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. 

złożenie                            
do dyrektora 
podania 
zawierającego 
zastrzeżenia do trybu 
ustalania tej oceny 
wraz z 
uzasadnieniem. 

w terminie od 
dnia ustalenia tej 
oceny, lecz nie 
później niż 2 dni 
od zakończenia 
zajęć 
dydaktyczno - 
wychowawczych 

w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin 
uzgadnia się z 
uczniem i jego 
rodzicami 
/prawnymi 
opiekunami. 

 
 
 

Kryteria oceny  zachowania 
§23. 

 
1. Ocena  zachowania powinna uwzględniać w szczególności funkcjonowanie ucznia 
w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych 
norm etycznych, w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
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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.  
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej  zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej. 
3. Ocena  zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocję do 
klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
4. Ocenę  zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, 
bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. 
5. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, gdy: 
1) przestrzega postanowień wszystkich regulaminów szkoły, nie ma nieusprawiedliwionych 
godzin ani spóźnień;  
2) podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska w czasie wolnym od zajęć szkolnych; 
3) dzieli się swoją wiedzą i pomaga innym w przezwyciężaniu trudności (np. dydaktycznych); 
4) osiąga wyniki w nauce zgodne z jego możliwościami; 
5) jego postawa w wielu dziedzinach może być wzorem dla innych. 
6. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
przestrzega Regulaminu Szkoły, może mieć do 3 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności 
w półroczu, pojedyncze spóźnienia, a także: 
1) podejmuje pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły; 
2) osiąga wyniki w nauce zgodne ze swoimi możliwościami. 
7. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy przestrzega Regulaminu Szkoły, może mieć 
nieobecność nieusprawiedliwioną do dwóch dni (14 godzin) w półroczu. 
8. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, gdy ma powyżej dwóch dni (14 godzin) 
nieusprawiedliwionych w semestrze, ucieczki z pojedynczych lekcji i w niewielkim stopniu 
wypełnia kryteria oceny z zachowania wymienione w pkt. 4 rozdz. IV d. Regulaminu Szkoły, 
a ponadto ma ustne lub pisemne uwagi od nauczycieli uczących oraz przeszkadza w 
prowadzeniu lekcji. 
9. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy ma powyżej 40 godzin 
nieusprawiedliwionych w półroczu i narusza prawo szkolne, a w szczególności: 
1) bardzo często przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 
2) ma więcej niż 10 spóźnień; 
3) ma liczne uwagi pisemne lub ustne od nauczycieli uczących; 
4) otrzymał ustną lub pisemną naganę dyrektora szkoły; 
5) pali papierosy, pije alkohol;  
6) ma lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
7) niszczy mienie szkoły; 
8) łamie inne postanowienia regulaminu; 
9) zachowuje się niestosownie, np. kłamie, używa wulgaryzmów, fałszuje 
usprawiedliwienia. 
10. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy ma powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych w 
półroczu, toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub w rażący sposób naruszył prawo 
szkolne, a w szczególności: 
1) udowodniono mu oszustwo, kradzież lub szantaż; 
2) używa środków odurzających w szkole lub poza nią; 
3) brał udział w pobiciu lub napadzie; 
4) wszczyna bójki; 
5) wyłudza pieniądze; 
6) znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi; 
7) używa, namawia lub rozprowadza środki psychoaktywne; 
8) ma bardzo dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych (bez uwzględniania innych 
kryteriów). 
11. Jeżeli uczeń nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania i jego 
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postępowanie nie rokuje poprawy a zastosowane przez szkołę i dom środki zaradcze nie 
przynoszą skutków, wszczyna się procedurę skreślenia z listy uczniów. 
12. Dyrektor szkoły w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy w przypadkach niżej 
wymienionych: 
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 
szkoły; 
2) dystrybucji narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych oraz ich posiadania; 
3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 
szkoły i w jej obrębie, 
4) naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 
szkoły; 
5) opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
(powyżej 70 godzin); 
6) dopuszczenia się kradzieży; 
7) fałszowania dokumentów państwowych; 
8) porzucenia szkoły i niezgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy; 
9) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez 
stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 
Skreślenie następuje w wyniku uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu 
uczniowskiego. 
13. Przy ustalaniu oceny z zachowania należy między innymi brać pod uwagę: 
1) przy podnoszeniu oceny: 
a) udział w olimpiadach przedmiotowych; 
b) udział w konkursach szkolnych; 
c) pełnione funkcje w szkole i w klasie; 
d) udział w zawodach sportowych; 
e) pomoc przy organizacji szkolnych imprez; 
f) pomoc kolegom w nauce; 
g) kulturę osobistą; 
h) pracę na rzecz środowiska i wolontariat; 
i) prace w kołach zainteresowań. 
2) przy obniżaniu oceny: 
a) przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji; 
b) niewykonywanie poleceń nauczyciela; 
c) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub uczniów; 
d) zaczepki słowne lub fizyczne; 
e) używanie wulgarnego słownictwa; 
f) wszczynanie bójek; 
g) wyłudzanie pieniędzy; 
h) kradzieże; 
i) niszczenie mienia szkolnego; 
j) zaśmiecanie szkoły i otoczenia; 
k) niezmienianie obuwia szkolnego; 
l) żucie gumy, spożywanie posiłków w czasie lekcji; 
m) korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji; 
n) spóźnianie się na lekcje; 
o) niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań; 
p) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia; 
q) samowolne opuszczanie terenu szkoły, boiska w czasie trwania zajęć bez zezwolenia 
nauczyciela; 
r) palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających na 
terenie szkoły i obok budynku szkolnego. 
14. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ustala się następujące kary: 
1) 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności – upomnienie wychowawcy; brak poprawy, 
dalsze pogarszanie się frekwencji – zgłoszenie sytuacji ucznia do pedagoga. 
2) 50 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności: 
a) upomnienie dyrektora; 
b) zawiadomienie telefoniczne lub listowne rodziców/prawnych opiekunów ucznia o jego 
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sytuacji w szkole;  
c) zobowiązanie do podjęcia działań wychowawczych i do cotygodniowego kontaktu z 
wychowawcą drogą telefoniczną lub osobiście, aż do poprawienia sytuacji ucznia; 
d) monitoring ucznia przez wychowawcę i pedagoga;  
e) działania wychowawcze. 
3) 70 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności: 
a) nagana dyrektora; 
b) wezwanie do szkoły rodziców ucznia, przeprowadzenie rozmowy w obecności ucznia, 
wychowawcy i pedagoga;  
c) podpisanie oświadczenia; 
d) po podjęciu przez radę pedagogiczną decyzji o skreśleniu z listy uczniów;  
e) wysłanie do rodziców postanowienia. 
 
 

Tryb i procedury skreślania z listy ucznia niepełnoletniego 
§24. 

1. Po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia 
następuje jego skreślenie z listy uczniów w formie decyzji administracyjnej. 
2. W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy: 
1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół 
zeznań świadków; 
2) sprawdzić czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako 
przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu; 
3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron ( w tym 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia); 
4) zwołać zebranie rady pedagogicznej; 
5) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. 
wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko 
uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące; 
6) przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszelkie 
możliwości wychowawczego oddziaływania na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany 
mniejszymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze i czy 
udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wyniki w nauce nie są podstawą do 
skreślenia z listy uczniów; 
7) sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej uwzględniający wszystkie 
informacje mające wpływ na podjęcie uchwały; 
8) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; 
9) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej 
opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie; 
10) w przypadku podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o skreśleniu ucznia z listy 
uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania 
administracyjnego; 
11) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom; 
12) poinformować ucznia lub jego rodziców o prawie do wglądu w dokumentację sprawy 
oraz wniesienia odwołania od decyzji dyrektora w terminie 14 dni. 
 
 
 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
§25. 

 
 
1.  Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie w terminie 2 dni od  konferencji 
klasyfikacyjnej mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej 
ustalania. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
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która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego 
komisji. Komisja ustala tę ocenę w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  
3. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie; 
4) pedagog szkolny; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel rady rodziców. 
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) imię i nazwisko ucznia; 
2) skład komisji 
3) termin posiedzenia komisji; 
4) wyniki głosowania; 
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
 

Dokumentacja osiągnięć edukacyjnych i frekwencji uczniów 
§26. 

 
1. Postępy uczniów są rejestrowane i eksponowane w: 
1) dziennikach lekcyjnych; 
2) zeszytach przedmiotowych; 
3) gablotach i gazetach ściennych; 
4) kronice szkolnej; 
5) na dyplomach; 
6) na stronie www szkoły; 
7) w lokalnych mediach. 
2. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych 
poprzez pozostawienie pustej kratki, nieobecności poprzez wpisanie poziomej kreski „ – „ 
spóźnienia poprzez wpisanie znaku „S”. Nieobecności usprawiedliwiane są znakiem „U” a 
nieusprawiedliwione znakiem „N”. 
 

Zasady organizacji nauki religii i etyki oraz „Wychowania do życia w rodzinie” 
§27. 

 
1. Szkoła organizuje naukę religii na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Rodzice wyrażają życzenie udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w formie 
pisemnej deklaracji na pierwszym spotkaniu z wychowawcą w klasie I. 
3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać 
zmieniona. 
4. W przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice lub pełnoletni uczniowie robią 
to w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły. 
5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 
6. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar 
godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich kościołów 
i innych związków wyznaniowych. 
7. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych 
przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych 
Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stasuje się wobec 
podręczników do nauczania religii. 
8. Nauczycieli religii zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego 
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skierowania wydanego przez: w przypadku kościoła katolickiego – właściwego biskupa 
diecezjalnego, w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – 
właściwe władze zwierzchnie tych kościołów. 
9. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia ich przez trzy 
kolejne dni z części lub całości zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, 
o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju 
obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci.  
10. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo 
wyższej i na ukończenie szkoły. 
11. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętych w WSO. 
12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 
do średniej oceny wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
13. Szkoła organizuje naukę w ramach zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” na 
podstawie odrębnych przepisów. 
14. Realizacja treści programowych zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” powinna być 
merytorycznie spójna z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły. 
15. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. 
16. Nauczyciel prowadzący zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” lub, w jego 
zastępstwie wychowawca, ma obowiązek rodzicom niepełnoletnich uczniów oraz uczniom 
pełnoletnim przed przystąpieniem do realizacji zajęć, w każdym roku szkolnym, przedstawić 
pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach 
szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 
17. W przypadku rezygnacji z zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” rodzice/prawni 
opiekunowie lub pełnoletni uczniowie robią to w formie pisemnej rezygnacji skierowanej do 
dyrektora szkoły. 
18. W kolejnych latach nauki rezygnacja może zostać wycofana. 
19. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

Procedura ewaluacji systemu oceniania 
§28. 

 
1. Cele ewaluacji WO: 
1) podniesienie jakości nauczania i uczenia się; 
2) zwiększenie efektywności i aktywności szkoły; 
3) wyznaczenie priorytetów w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; 
4) doskonalenie szkolnego systemu oceniania. 
2. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Wewnątrzszkolnego 
Oceniania. 
3. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na zebraniu rady pedagogicznej. 
4. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) opracowują nauczyciele uczący danego 
przedmiotu lub grupy przedmiotów. 
5. W Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) zawarte są wszystkie inne nie ujęte 
w niniejszym dokumencie zasady oceniania. 
6. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) wynikają z Wewnątrzszkolnego  Oceniania. 
7. Zmiany i uzupełnienia w WO mogą być dokonywane przez radę pedagogiczną na 
wniosek każdego z organów szkoły. 
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Rozdział VI 
 

Organy Szkoły 
 

§29. 
 
1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 
 

§30. 
 
1. Dyrektor szkoły : 
a) Kieruje działalnością szkoły. 
b) Reprezentuje szkołę na zewnątrz.  
c) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
d) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, a także 
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły. 
e) Realizuje uchwały rady pedagogicznej. 
f) Sprawuje opiekę nad uczniami. 
g) W drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 
w statucie szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 
h) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
i) Zwołuje zebrania rady pedagogicznej. 
j) Powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły zadaniowe. 
k) Powierza nauczycielom funkcję wychowawcy, przewodniczącego zespołu, opiekuna 
organizacji działających w szkole. 
l) Organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
m) realizuje procedury awansu zawodowego. 
n) Zatwierdza wszystkie regulaminy wewnętrzne szkoły. 
o) Odpowiada za dokumentację szkoły, w szczególności dotyczącą przebiegu nauczania, 
zatrudniania pracowników oraz budżetu placówki. 
p) Informuje nauczycieli o zmianach w prawie oświatowym, które mają wpływ na 
funkcjonowanie placówki i realizację procesu dydaktycznego. 
q) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia. 
 
1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
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wychowawczej i opiekuńczej szkoły;  

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11)współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 

imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.  

1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 

przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim.  

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor. 
 
 

§31. 
 
1. Do zadań finansowych dyrektora jednostki budżetowej należy: 
1) Prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi szkoły. 
2) Dokonywanie wydatków w ramach podziałów klasyfikacyjnych planu finansowego 
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych. 
3) Terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym 
szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu. 
4) Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy 
zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu 
prowadzącego szkołę. 
 

§32. 
 
1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za: 
1) Powierzony majątek jednostki . 
2) Właściwą gospodarkę kasową i drukami ścisłego zarachowania. 
3) Realizację instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji 
prowadzenia kasy oraz innych instrukcji niezbędnych w prowadzeniu jednostki oraz 
zakładowego planu kont. 
4) Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5) Terminowe sporządzanie sprawozdań. 
6) Dysponowanie środkami finansowymi szkoły, w tym zaciąganie zobowiązań w imieniu i 
na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki 
zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia tych środków 
wynikającego z postanowień powyższego planu. 
7) Opracowanie rocznych planów i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich 
obowiązywania. 
 

§33. 
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1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach: 
-  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
-  przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,  
-  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 
-  ustalania tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 
2. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności szkoły. 
Dyrektor szkoły może skrócić lekcje w przypadku: 
- organizacji konferencji lub szkoleń dla nauczycieli, 
-  ważnych wydarzeń lokalnych, 
-  bardzo trudnych warunków atmosferycznych, 
-  ważnych wydarzeń szkolnych (konkursy, zawody sportowe, opłatek szkolny). 
W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z organami, o których mowa w § 29. 
 

§34. 
 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły  

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 

1/3 członków rady pedagogicznej.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady.  

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 
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9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2)  projekt planu finansowego szkoły;  

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian 

12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

13. W przypadku określonym w ust. 4, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej 

są protokołowane.  

16. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 
 §35. 

 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, tworzą ją wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w Zespole Szkół. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć 
przedstawiciele rady rodziców. 
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 
1) Zatwierdzenie planów pracy szkoły, szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego i szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu 
podręczników, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, organizacji wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli i innych aktów prawodawstwa szkolnego. 
2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów. 
3) Wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny. 
4) Podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły. 
5) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w szkole. 
6) Ustalenie innego czasu trwania godzin lekcyjnych. 
7) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 
8) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 
pracy szkoły. 
3. Rada pedagogiczna opiniuje: 
1) arkusz organizacyjny pracy szkoły, 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień. 
4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych. 
3. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa jej regulamin. regulamin rady 
pedagogicznej oraz jego zmiany przygotowuje i zatwierdza w formie uchwały rada 
pedagogiczna.  
 
 

§36. 
1. Radę rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m. in. 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  
8. Rodzice mają prawo do informacji o kryteriach oceniania, o ocenach i postępach uczniów. 
9. Rodzice maja prawo do informacji zawartych w raportach o szkole, danych dotyczących 
wyników nauczania, informacji o programie nauczania i programie szkoły, informacji 
o głównych osiągnięciach uczniów, o imprezach organizowanych w szkole i o prawach 
rodziców. 
10. Dyrektor lub upoważniony przez dyrektora zespół, może przeprowadzić badania opinii 
rodziców dotyczące podstawowych zadań szkoły. 
11. Rodzice mają obowiązek czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i systematycznego 
kontaktu z nauczycielami pracującymi w danym oddziale, a szczególnie z wychowawcą 
oddziału. 
12. Rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach 

edukacyjnych. Zasady i formy usprawiedliwiania nieobecności ustala regulamin 
zaopiniowany przez samorząd uczniowski, radę rodziców oraz radę pedagogiczną. 
regulamin zatwierdza dyrektor. 

13. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły. 
14. Rodzice mają obowiązek dostosowania się do statutu szkoły, obowiązujących 
regulaminów i zarządzeń dyrektora, w zakresie dotyczącym rodziców. 
 

§37. 
 
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

4. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 
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dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5.Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  
 

§38. 
 
1. Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organy szkoły, zasady 
zatwierdzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów szkoły. 
2. W przypadku sporów, konfliktów kompetencyjnych lub zasad współpracy pomiędzy 
organami szkoły, dyrektor szkoły powołuje zespół w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel 
rady pedagogicznej, przewodniczący rady rodziców, przewodniczący samorządu 
uczniowskiego, celem wypracowania dobrego rozwiązania. 
3. Dyrektor szkoły może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie szkoły lub 
w sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor  szkoły podejmuje decyzje po 
wysłuchaniu członków zespołu. 
4. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je 
pominięto. 
5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem 
a rodzicem. 
6. W sprawach spornych dotyczących uczniów, ustala się, co następuje: 
1) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 
2) Przewodniczący samorządu uczniowskiego, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, 
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem 
samorządu rozstrzyga sporne kwestie. 
3) Sprawy nierozstrzygnięte, kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 
7.Organy szkoły współdziałają ze sobą z poszanowaniem wzajemnej niezależności oraz 

zakresu kompetencji m.in. poprzez: wymianę informacji; możliwość składania wniosków w 

zakresie poprawy efektywności pracy szkoły; możliwość udziału w swoich zebraniach. 

8. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie 14 dni 

od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest 

ostateczne. 

9. Jeżeli dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch swoich 

przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja 

rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie 

komisji jest ostateczne. 
 

§39. 
 
1. W szkole, zgodnie z obowiązującym prawem i po uzgodnieniach z organem 
prowadzącym, mogą być utworzone stanowiska zastępcy dyrektora i inne stanowiska 
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kierownicze. 
2. Zadania i kompetencje zastępców dyrektora oraz dla innych stanowisk kierowniczych 
ustala dyrektor szkoły. 
3. Dyrektor szkoły może upoważnić pracownika szkoły do wykonywania spraw w jego 
imieniu. Upoważnienie określone jest w formie zarządzenia. 
4. Dyrektor szkoły może powołać zespoły zadaniowe lub projektowe do realizacji 
projektów edukacyjnych. W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy 
szkoły, rodzice i uczniowie. Zakres zadań i kompetencji zespołów ustala dyrektor szkoły 
w formie zarządzenia. 
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Rozdział VII 
 

Organizacja szkoły 
 

§40. 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły. 
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
3. Podziału na grupy należy dokonywać w nauczaniu następujących przedmiotów 
1) wychowanie fizyczne – w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów, 
2) technologia informacyjna – w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 
3) pracownia ekonomiczno – informatyczna – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 
4) pracownia ekonomiczna – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 
5) pracownia rachunkowości i analizy finansowej – w oddziałach liczących powyżej 30 
uczniów, 
6) pracownia sprzedaży – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 
7) symulacyjna firma handlowa – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 
8) język obcy – w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 
9) język obcy zawodowy – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, 
4.  Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – 
lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych. 
5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo – lekcyjnym. 
6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:  
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  
3) dla poszczególnych oddziałów:  
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 
prowadzonych w grupach,  
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka 
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej 
historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się 
mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i 
szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone,  
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;  
g) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
h) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z 
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 
i) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
j) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 
psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 
k) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w 
internacie; i) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.  
 

 
 



30 

 

§41. 
 
1. Szkoła stwarza właściwe warunki kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. 
Realizując zadania statutowe szkoła ma do dyspozycji: 
a) sale lekcyjne: 
- pomieszczenia lekcyjne, 
- pracownie przedmiotowe, 
- salę gimnastyczną z zapleczem, 
- bibliotekę, 
- inne pomieszczenia użytkowe. 
- zaplecze socjalne, 
2. Zasady i regulaminy korzystania z obiektów i pomieszczeń szkolnych, po konsultacji 
z samorządem uczniowskim, radą rodziców i radą pedagogiczną, ustala dyrektor szkoły. 
3. Szkoła może organizować kursy komputerowe i inne dla uczniów i innych osób 
w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć dydaktycznych, na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.  
4. Szkoła może również, w miarę możliwości, udostępniać sale lekcyjne innym 
instytucjom prowadzącym kształcenie. 
 
 

§42. 
 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć,  
3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, 
mogą być prowadzone poza szkolą. 
4. Szkoła jest wyposażona w wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny, który 
zapewnia możliwość kontrolowania bezpieczeństwa w szkole i na zewnątrz budynku. 
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Rozdział VIII 
 

Organizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w Zespole Szkół 
 

§43. 
 
1. Zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły odbywają się u pracodawców 
prowadzących działalność odpowiadającą zawodowi. 
2. Praktyki zawodowe uczniów technikum odbywają się u pracodawcy. 
3. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w wyniku zawarcia umowy 
pomiędzy szkołą a pracodawcą. 
4. Pracodawcy, w których odbywają się zajęcia praktyczne zawierają dodatkowo umowy 
indywidualne z uczniami branżowej szkoły jako pracownikami młodocianymi. 
5. Obowiązek znalezienia pracodawcy leży po stronie szkoły. 
6. Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z podstawami programowymi kształcenia 
w poszczególnych zawodach i standardami wymagań egzaminacyjnych z uwzględnieniem 
przepisów kodeksu pracy i BHP. 
7. Ze względu na warunki techniczne oraz zapewnienie realizacji programu jak 
i bezpieczeństwa młodzieży przyjmuje się, że grupa na zajęciach u pracodawcy nie może 
liczyć więcej niż 10 osób. 
8. Uczniom odbywającym zajęcia praktyczne przysługują przerwy w zależności od ilości 
godzin zajęć praktycznych – zgodnie z przepisami uczniowi należy się 5 minut przerwy za 
każdą godzinę zajęć praktycznych. 
9. Za całokształt szkolenia zawodowego odpowiada kierownik szkolenia praktycznego. 
10. Kierownik szkolenia praktycznego organizuje zajęcia praktyczne oraz praktyki 
zawodowe a mianowicie poszukuje miejsca praktyk i zajęć praktycznych, uwzględnia z 
pracodawcami przyjęcia uczniów, omawia z uczniami wszystkie sprawy dotyczące praktyk 
zawodowych i zajęć praktycznych, przeprowadza kontrolę praktyk i zajęć praktycznych u 
pracodawców pod kątem: 
1) przestrzegania przepisów BHP, 
2) przestrzegania zasad oceny uczniów zgodnie ze szkolnymi kryteriami oceniania praktyk, 
3) organizacji i dyscypliny pracy uczniów, 
4) realizacji programu zajęć praktycznych. 
11. Ocena praktyki zawodowej i zajęć praktycznych jest oceną roczną. Wpisanie stopnia 
następuje po ustaleniu oceny przez opiekuna praktyk w miejscu praktyk zawodowych. 
Kierownik praktyk ma obowiązek wpisania oceny do dziennika i arkusza ocen. 
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Rozdział IX 
 
 

Biblioteka szkolna 
§ 44. 

 
1. Biblioteka szkolna jest Ogólnoszkolną Pracownią Informacyjno-Dydaktyczną służącą do: 
1) zaspokajania potrzeb i rozwoju zainteresowań uczniów, nauczycieli, rodziców i innych 
pracowników szkoły, 
2) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły , 
3) wspierania doskonalenia zawodowego i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 
5) popularyzowania wiedzy o regionie, 
6) przygotowania uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych środków 
informacji. 
 
2. Biblioteka gromadzi następujące rodzaje zbiorów: 
1) podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 
3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 
4) wydawnictwa informacyjne i albumy, 
5) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 
6) zbiory multimedialne, 
7) czasopisma. 
 
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice. 
 
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie 
z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem. 
Zbiory biblioteki udostępniane są: 
1) na miejscu (w czytelni); 
2) poza bibliotekę (przez wypożyczenie); 
 
5. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką w zakresie: 
1) udostępniania  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych, 
2) rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, 
3) współdziałania w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 
4) zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 
5) udzielania pomocy w selekcji zbiorów, 
6) współdziałania w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 
7) organizacji imprez szkolnych, konkursów. 
 
 
6. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej: 
1) biblioteka szkolna realizuje proces dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 
2) biblioteka szkolna rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, 
kształtuje ich kulturę czytelniczą, 
3) biblioteka szkolna przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania 
z różnych źródeł informacji, 
4) biblioteka szkolna stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach 
dydaktycznych) gromadzonych w szkole, 
5) biblioteka szkolna jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone 
zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami, 
6) biblioteka szkolna wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie 
pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej, 
7) biblioteka szkolna zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, 
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8) biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową 
i społeczną uczniów, 
9) biblioteka szkolna wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
10) biblioteka szkolna współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie 
wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie. 
 
7. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem 
różnorodnych źródeł informacji, 
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł 
informacji wykraczających poza program nauczania, 
d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 
informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 
 
 2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 
obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych, 
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych, 
e) selekcjonowanie zbiorów, 
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 
 
3) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 
a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji, 
b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 
d) udzielanie porad bibliograficznych, 
e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji. 
 
4) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 
a) cyfryzacja zasobów bibliotecznych, 
b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze źródła medialne, 
c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, 
d) udostępnianie uczniom stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, pod 
nadzorem nauczyciela bibliotekarza, 
e) pomoc uczniom w korzystaniu z zasobów multimedialnych. 
 
5) w zakresie rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poprzez  
a) organizowanie uroczystości szkolnych, rocznicowych i okazjonalnych, 
b) realizowanie konkursów czytelniczych i tematycznych,, 
c) dbanie o aktualne gazetki i wystawki książkowe, 
d) organizowanie kiermaszów książek i podręczników, 
e) organizowanie młodzieży i nauczycieli wokół ogólnopolskich akcji czytelniczych, 
f) współpraca z przedszkolami i szkołami podstawowymi. 
 
6) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną poprzez: 
a) organizowanie wycieczek na okolicznościowe wystawy , 
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b) prowadzenie bieżącej informacji (wystawki szkolne) o nowościach czytelniczych 
i filmowych, 
c) udział w spotkaniach, warsztatach i imprezach edukacyjnych w szkole i regionie, 
d) organizowanie wyjść do kina i na spektakle teatralne, 
e) przygotowywanie dla wychowawców materiałów edukacyjnych na spotkania z rodzicami. 
 
7) w zakresie współpracy biblioteki szkolnej z uczniami:  
a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 
c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 
egzaminów, 
d) informowanie o aktywności czytelniczej, 
e) organizowanie konkursów dla uczniów, 
f) organizowanie kiermaszów taniej książki i używanych podręczników. 
 
8) w zakresie współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi 
bibliotekami: 
a) organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 
b) wypożyczanie książek rodzicom, 
c) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 
d) organizację wycieczek do innych bibliotek, 
e) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 
f) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 
g) uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 
bibliotek, 
h) udział w spotkaniach z pisarzami, 
i) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 
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Rozdział X 
 

Pozostałe stanowiska kierownicze w szkole 
 

§ 45. 
 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
1) wicedyrektor ds. administracyjnych, 
2) wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych, 
3) główny księgowy, 
4) kierownik szkolenia praktycznego. 
2. Podziału zadań osób zajmujących stanowiska kierownicze dokonuje dyrektor Zespołu 
Szkół. 
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Rozdział XI 
 

Nauczyciele 
 

§ 46. 
 

1. Nauczyciele prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, 
są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im 
uczniów. 
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły to: 
1) nauczyciel wychowawca 
2)  nauczyciel pedagog 
3) nauczyciel bibliotekarz 
4) nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących 
5) nauczyciel  zawodowych 
3. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 
1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
3) znajomość i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz aktualnych ustaleń rady pedagogicznej, 
4) obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
podopiecznych, 
5) udzielanie pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne, 
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: 
samokształcenie, uczestnictwo w konferencjach metodycznych, podejmowanie studiów 
podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego, 
7) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjść poza obręb szkoły, jak również 
podczas wycieczek szkolnych. 
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniem, a w szczególności: 
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się 
i przygotowania do życia w społeczeństwie, 
- wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym 
oraz pomiędzy uczniami a społecznością szkolną. 
Wychowawca integruje zespół klasowy, ustala potrzeby opiekuńczo wychowawcze, 
utrzymuje kontakt z rodzicami i współpracuje z pedagogiem szkolnym. 
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, który pracuje 
zgodnie z rocznym planem pracy. 
6. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy 
przedmiotów pokrewnych. Wszyscy nauczyciele  tworzą zespół wychowawczy. pracą zespołu 
przedmiotowego kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez dyrektora szkoły.  
7. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) współpracę nauczycieli, 
2) uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawie wyboru podręczników, programów 
nauczania, 
3) opracowywanie kryteriów oceniania uczniów, testów kompetencji, sposobów badań 
wyników nauczania, 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, doradztwa metodycznego i 
szkoleń, 
5) dokonywanie diagnozy własnych potrzeb i możliwości, 
6) dokonywanie analiz wyników egzaminów przeprowadzanych w szkole, formułowanie 
wniosków oraz wdrażanie ich, 
7) formułowanie propozycji wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 
6. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 
1) współpracę nauczycieli i wychowawców, 
2) ustalanie form realizacji zadań wychowawczych, 
3) analizowanie sytuacji wychowawczych i sposobów zapobiegania patologiom, 
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4) opracowywanie tematów godzin wychowawczych, 
5) opracowywanie programów naprawczych. 
 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

poprzez m.in.  

1) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) odpowiednią organizację imprez i wycieczek poza terenem szkoły, 

3) dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

harmonogramem dyżurów, 

4) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym,  

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny, 

6) systematyczną kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały 

9) organizację okresowych szkoleń bhp i udzielania pierwszej pomocy, 

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 

nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów. 

4. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,  

w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną. 

5. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracowników pedagogicznych w 

zakresie sprawowania opieki nad uczniami.  

6. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole sprawowana jest poprzez m. in: 

sumienne pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, otaczanie opieką dzieci z 

trudnościami, zintegrowanie zespołów klasowych, wdrażanie do wzajemnej pomocy 

koleżeńskiej. 

7. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole opiekę 

nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

8. Szczegółowe obowiązki nauczyciela – dyżurującego określa Regulamin Dyżurów 

Nauczycieli 

9. Czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole podczas przerw między 

lekcjami określa grafik. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie zespołu o wejściu lub 

wyjściu z budynku zespołu decyduje wyznaczona osoba, która może zdecydować o zakazie 

wejścia na teren szkoły osoby, co do której poweźmie wątpliwość co do zachowania, intencji 

lub stanu. 

11. Szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas wycieczek, 

różnych form wypoczynku i rekreacji oraz uroczystości szkolnych.      

12. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę 

osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel tej szkoły.  

13. Podczas zajęć poza terenem szkoły za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają nauczyciele 

organizujący wycieczki, którzy mogą być wspierani przez rodziców uczniów.  

14. Nauczyciel organizujący wycieczkę pełni funkcję kierownika.  

15. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.  

16. Uczniowie muszą być zapoznani z przepisami BHP już na etapie przygotowań do 

wycieczki.  
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17. Kierownik wycieczki współpracuje z Dyrektorem Szkoły na etapie planowania 

wycieczki, ustala szczegóły, sporządza kartę wycieczki i uzyskuje jego akceptację. 

18. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin organizowania 

wycieczek. 

19. Szczegółowy plan ewakuacji określa „Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego” 

20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,  

      demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w placówce: 

1) prowadzone są działania zawarte w Programie Profilaktyczno-Wychowawczym, 

2) organizowane są cykliczne spotkania z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i 

innymi specjalistami i instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną 

placówki, 

3) przeprowadzane są ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

4) nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na wszelkie 

przejawy przemocy oraz informowania o tym dyrekcję szkoły, 

5) w pracowniach, na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placach zabaw, wywieszone są 

regulaminy bezpiecznego korzystania z obiektów, 

6) w ramach zajęć wychowawczych nauczyciele zobowiązani są do systematycznego 

omawiania problematyki bezpieczeństwa. 

7) na zajęciach omawianie są regulaminy dotyczące bezpiecznego zachowania się w różnych 

miejscach na terenie szkoły i poza nią oraz zasady bezpieczeństwa i przepisy ruchu 

drogowego. 

 

21. Rodzice ani żadne osoby nie będące pracownikami szkoły bez wiedzy Dyrektora Szkoły, 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły nie mają prawa wstępu do szatni, na korytarze, do 

łazienek i sal lekcyjnych. 

22. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek natychmiastowego reagowania  

w przypadkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 

23. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek i teren 

szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

24. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystanie z dostępu do internetu w sposób 

zabezpieczający przed dostępem do treści niepożądanych, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia. 

 

 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobiste1j ucznia. Nauczyciel realizuje obowiązki 

wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych 

wewnątrzszkolnych. 

 Do zadań nauczyciela należy m. in: 

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 w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
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demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 3. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę poprzez:  

1) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów (przemoc, 

demoralizacja, uzależnienia oraz inne przejawy patologii społecznej) stanowiące zagrożenie 

ich bezpieczeństwa,  

2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby 

zawiadomienie dyrektora lub pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych, 

3) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

4) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone 

zajęcia, 

5) samodzielne usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu 

dyrekcji zespołu, 

3. Do zadań nauczycieli należy także: 

1) stworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć, która zapewni pozytywną motywację 

uczenia się, 

2) przekazanie uczniowi określonej wiedzy na temat otaczającego go świata w celu 

ukształtowania takich przekonań, które pozwolą mu poznać obiektywną rzeczywistość z 

punktu widzenia życiowej użyteczności, 

3) stosowanie metod pracy zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami ucznia, 

4) rozbudzenie zainteresowań uczniów, 

5) motywowanie uczniów do poszerzania swej wiedzy i umiejętności, 

6) wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w procesie kształcenia, 

7) dbanie o pomoce i sprzęt szkolny, 

8) współpraca z rodzicami ucznia, 

9) współpraca dotycząca realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych z innymi pracownikami szkoły, których zakres zadań określają inne przepisy, 

10) prowadzenie dziennika lekcyjnego, także w formie elektronicznej, 

11) przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy 

ucznia i ustalenia z nim dalszych kierunków współpracy, 

4. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) dawać przykład uczniowi swoją postawą i zachowaniem, 

2) wykazywać dbałość o poprawność języka polskiego, 

3) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

4) przestrzegać zapisów statutu, 

5) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 

godności ucznia, 

6) do udzielania pomocy uczniowi, który jest ofiarą jakiejkolwiek formy krzywdzenia, 

7) w sytuacjach spornych i konfliktowych unikać narzucania uczniowi swoich 

indywidualnych poglądów, 

8) zapewniać uczniom bezpieczeństwo i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę, 

9) podczas zająć na terenie szkoły oraz podczas obowiązkowych zająć poza nią zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP, 

10)  indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 



40 

 

11) poszerzać wiedzę zawodową i doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i 

dydaktyczne, nauczyciel dostosowuje własny rozwój zawodowy do charakteru i zadań 

statutowych szkoły. 

5. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole, 

2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu, 

3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły, 

4) w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 

na poręcze schodów, parapety okienne i inne); nauczyciel nie może zajmować się sprawami 

postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, 

które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru, 

c) przestrzega zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych, 

d) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 

budynku szkolnego i sal lekcyjnych, 

f) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali budynku szkoły w czasie przerw, 

g) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku. 

h) nauczyciel nie może zaprzestać pełnienia dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora, 

5) nauczyciel obowiązany jest spełniać właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenie, środki ochrony 

indywidualnej, 

6) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania pracy i wyprowadzenia z 

zagrożonych miejsc osoby powierzone jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć, 

7) zaznajamia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w 

pracowniach, laboratoriach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i 

higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym; rozpoczęcie zajęć 

może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia stanu urządzeń technicznych, 

instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także innych warunków środowiska, w którym 

odbywają się zajęcia, 

8) nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów, 

9) przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, 

10) ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w 

szkole, 
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11) organizując wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad 

ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych, 

12) nauczyciel w trakcie zajęć prowadzonych w klasie: 

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi szkoły celem usunięcia 

usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w 

danym miejscu, 

b) podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego pozwala, należy skierować go w 

towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba – udzielić 

mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to 

nagły wypadek – dyrektora szkoły, 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji (zajęć) i po jej 

zakończeniu, 

f) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel dba o wywietrzenie sali, zapewnia odpowiednie 

oświetlenie, 

g) ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 
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Rozdział XII 
 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§ 47. 
 
1.  Uczeń szkoły ma prawo do: 
1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami 
higieny pracy, 
2) opieki zapewniającej jego bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 
fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego zdrowia i poszanowanie godności osobistej, 
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 
4) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 
światopoglądowych, - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
5) informacji na temat zakresu programów edukacyjnych oraz metod nauczania, 
6) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i 
zachowania, 
7) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 
zatrudnionym w szkole swoich problemów i poglądów oraz uzyskiwanie pomocy 
w rozwiązywaniu ich lub uzyskiwaniu odpowiedzi i wyjaśnień, 
8) korzystania z różnych form dotyczących sprawdzania wiedzy, kompetencji i umiejętności, 
określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 
9)  rozwijania swoich zainteresowań i zdolności umysłowych i manualnych, 
10) korzystania z pomocy materialnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej, 
11)   nietykalności osobistej, 
12)   w uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu przez kompetentny organ, uczeń ma 
prawo do indywidualnego toku nauczania. 
 

§ 48. 
 
1.  Uczeń ma obowiązek: 
1)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania 
się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 
2)  usprawiedliwiania nieobecności w szkole, poprzez przedstawienie wychowawcy klasy 
zwolnienia lekarskiego. Inne dopuszczalne formy usprawiedliwiania to: osobisty lub 
telefoniczny kontakt rodzica z wychowawcą oddziału, Dyrektorem Szkoły lub innym 
nauczycielem, pisemne usprawiedliwienie rodziców. Sposób usprawiedliwiania nieobecności 
ustala wychowawca klasy, 
3)  przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego oraz poszanowania zarówno ludzi 
dorosłych, jak i swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią, 
4) dbania o ład i porządek w szkole oraz poszanowania mienia szkolnego, 
5) podporządkowania się statutowi szkoły, obowiązującym regulaminom i zarządzeniom 
dyrektora oraz wychowawcy i nauczyciela, 
6)  utrzymywania higienicznych warunków nauki, 
7) przebywania na terenie szkoły w stroju nie budzącym zastrzeżeń estetycznych; podczas 
uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój odświętny, 
8) przebywać na terenie szkoły w obuwiu zastępczym. 
2. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, poza sytuacjami zaleconymi przez nauczyciela. 

§ 49. 
 
1. Za osiągnięcia w nauce, pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz 
inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, rodzicom i środowisku uczeń otrzymuje 
nagrodę: 
1) pochwałę wychowawcy klasy w obecności klasy, 
2) pochwałę wychowawcy klasy w obecności rodziców, 
3) pochwałę dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej, 
4) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia, 
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5) dyplom, 
6) nagrody książkowe, 
7) inne nagrody rzeczowe. 
2. O nagrodach wymienionych w ust. 1 punkcie 1.1 i 1.2 decyduje wychowawca klasy. 
Nagrody dla ucznia wymienione w ust. 1 punktach 1.3; 1.4; 1.5 przyznaje dyrektor szkoły na 
wniosek wychowawcy klasy, innych nauczycieli, samorządu uczniowskiego, rady rodziców. 
pozostałe nagrody dla ucznia wymienione w ust. 1 punktach 1.6 i 1.7 przyznaje dyrektor 
szkoły na wniosek wychowawcy klasy, innych nauczycieli, samorządy uczniowskiego, rady 
rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły. 
 

§ 50. 
 
3.  Uczeń, za wykroczenia przeciw statutowi, regulaminom, zarządzeniom dyrektora 
obowiązującym w szkole, może być ukarany w następujący sposób: 
1) upomnienie wychowawcy w obecności klasy, 
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły w obecności klasy lub społeczności szkolnej, 
3)  obniżenie oceny z zachowania, 
 
O karze wymienionej w pkt 3.1. decyduje wychowawca, po wysłuchaniu opinii samorządu 
uczniowskiego oddziału. o karach wymienionych w pkt 3.2. decyduje dyrektor szkoły, 
po wysłuchaniu opinii ucznia, nauczyciela oraz samorządu uczniowskiego.  
stosowane kary nie mogą naruszać godności osobistej ucznia i jego nietykalności osobistej. 
 
4. Każdy kto powziął informację o naruszeniu praw ucznia ma prawo wnieść skargę do 

dyrektora. 

5. Skargi adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko  

i adres wnoszącego. 

6. Rozpatrywanie skargi  lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu miesiąca. 

7. Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład którego 

wchodzą dyrektor szkoły, pedagog szkolny (jeśli jest zatrudniony), wychowawca, 

ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje 

dyrektor. 

9. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w 

terminie do 14 dni roboczych. 

10. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji. 

11. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

12. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis 

skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę. 

13. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

14. Uczeń lub jego Rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary.  

15.  Uczeń oraz jego Rodzice mają prawo odwołać się od  wymierzonej kary kierując 

wniosek do dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o jej 

wymierzeniu. 

16. Odwołanie ucznia, jego Rodziców rozpatruje się w ciągu 14 dni roboczych. W 

uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych. 
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17. Dyrektor analizuje zasadności kary w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności  

w świetle Statutu szkoły, WZO oraz wewnętrznych regulaminów, konsultując sprawę  

z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym oraz innymi wyznaczonymi pracownikami 

szkoły. Podjętą decyzję o utrzymaniu bądź odwołaniu kary wydaje na piśmie kierowanym do 

Rodziców jednocześnie informując o niej ucznia. 

18. Od decyzji przeniesienia ucznia do innej szkoły uczeń, Rodzice mają prawo odwołania 

się do Kuratora Oświaty. 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia od przyznanej uczniowi nagrody do 

dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przyznania nagrody uczniowi. 

20. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zastrzeżeń. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

21. W szkole funkcjonuje wolontariat. 

22.  Wolontariat jest inicjatywą uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i 

lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

23. Wolontariat  jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem 

Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo 

– wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej. 

24. Opiekę nad działalnością wolontariatu sprawuje nauczyciel, który czuwa nad tym by 

działalność wolontariuszy była zgodna z przepisami prawa. 

25. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

26. Celem wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i 

nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu 

27. Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i 

bezinteresowności. Są to w szczególności: 

1)  rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie 

oraz organizowanie pomocy; 

2)  stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w 

tym samym celu; 

3) troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy innym; 

4) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

5) odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych; 

6)  wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów; 

7)  rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

28. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

29. Celem jest współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z 

organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu 

działalności charytatywnej 

30. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez 

wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o 

Klubie Wolontariusza, przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw 

oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa). 

31. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła 

32. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  
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Rozdział XIII 
 

Zadania pedagoga szkolnego 
 

§51. 
 

 

1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa 

w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeby  objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną wynikając w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzenia zachowania  lub emocji 

5)  szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 

8) choroby przewlekłej; 

9)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2)rodziców ucznia; 
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3) dyrektora szkoły; 

4)nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z 

uczniem; 

5) higienistki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie 

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub asystenta 

wychowawcy świetlicy; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2)  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów.  

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, które prowadza nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści 

11.W odrębnym dokumencie wewnątrzszkolnym opisano procedury obiegu orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii psychologicznych 

wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 
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udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogiczne. 

 

1. Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w zakresie 

wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się, wspomagania 

wychowawczej funkcji szkoły i rodziny, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, orzekania 

i opiniowania poprzez m.in.: bieżącą wymianę informacji, spotkania przedstawicieli 

jednostek; możliwość składania stosownych wniosków w sytuacjach określonych w 

odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w tym również pomoc materialna. 

3. Szkoła współdziała z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej oraz innymi instytucjami świadczącymi między innymi poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.  

4. Szkoła współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa poprzez m.in. wymianę informacji. 

5. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mają prawo do uzyskania stałej lub 

doraźnej pomocy materialnej w formie np. bezpłatnych lub częściowo płatnych obiadów, 

zakupu odzieży, niezbędnego wyposażenia szkolnego, stypendium lub innych form pomocy 

organizowanych przez szkołę. 

6. Szkoła organizuje wsparcie i pomoc w rozwoju psychospołecznym poszczególnym 

uczniom poprzez: 

1) organizację kółek zainteresowań, 

2) organizację spotkań ze specjalistami, 

3) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

4) współpracę z Sądem Rodzinnym, 

5)współpracę z kuratorami sądowymi, 

6)   współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

 

1.Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki nad uczniami. 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań szkoły i zasad jej funkcjonowania, 

2) występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka, 

3) zapoznania z kryteriami ocen z każdego przedmiotu, 

4) uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej, 

5) uzyskania informacji o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych swojego dziecka, 

6) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka, 

7)formułowania i przedkładania w kulturalnej formie uwag dotyczących pracy szkoły 

właściwym pracownikom szkoły, organom szkoły, a w dalszej kolejności organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, po wyczerpaniu możliwości rozwiązania 

problemu przez szkołę, 

8) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych  

w odrębnych przepisach, 

9) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą zorganizowanych przez szkołę, podczas 

których obecni są nauczyciele przedmiotów, dyrekcja szkoły i inni specjaliści. W przypadku 

nieobecności rodzica (opiekuna prawnego),na zebraniu istnieje możliwość spotkania z 

nauczycielem w innym terminie powinno być wcześniej uzgodnione z nauczycielem 

(osobiście lub telefonicznie) i nie mogą w żaden sposób kolidować z obowiązkami 

służbowymi nauczyciela, w szczególności nie mogą zakłócać lekcji i dyżuru na korytarzu, 

10) kontaktu z nauczycielami w miarę potrzeb. W przypadku potrzeby rozmowy  
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z nauczycielem dotyczącej spraw dziecka rodzice wcześniej uzgadniają czas  

i miejsce rozmowy tak, aby nie kolidowało z obowiązkami służbowymi nauczyciela, w 

szczególności nie mogę zakłócać lekcji i dyżuru na korytarzu, 

11) wpływania na działalność szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców, 

opiniowania planu finansowego Rady Rodziców. 
3. Do obowiązków rodziców należy: 

1)zapewnić dziecku warunki umożliwiające mu przygotowanie się do zajęć; 

2)  dopilnować, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach szkolnych; 

3) utrzymywać bieżący kontakt ze szkołą i uczestniczyć w zebraniach dla rodziców. 

4. Formy współpracy i kontaktu z rodzicami: 

1) dni otwarte, 

2) zebrania klasowe, 

3) konsultacje z nauczycielami, 

4)spotkania indywidualne z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, 

w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły i w sposób, który nie zakłóca wykonywania 

przez nauczyciela innych obowiązków służbowych, 

5) uroczystości szkolne, 
 



49 

 

Rozdział XIV 
 

Postanowienia końcowe 
 

 
§ 52. 

 
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: dyrektora, nauczycieli, 
uczniów i innych pracowników. 
2. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie jest rada pedagogiczna. 
3. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej. 
4. Ujednolicony tekst statutu wprowadza dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w drodze zarządzenia. 
5. Tekst statutu dostępny jest na stronie www.ekonomikjaroslaw.pl. 
6. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekonomikjaroslaw.pl/
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