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I. NAZWA I TYP SZKOŁY 
  §1

1. Zespół Szkół z siedzibą w Zelowie przy ul. Kilińskiego 5 nosi nazwę Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie, zwany w dalszej części statutu 

“Zespołem” lub „Szkołą”. 

2. W skład Zespołu wchodzą:  

a) 4 – letnie Technikum Mechaniczne kształcące w zawodach: 

 technik mechanik,  

 technik informatyk,  

 technik pojazdów samochodowych. 

b) 3 – letnia Branżowa Szkoła I-go stopnia kształcąca w zawodach: 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

 elektromechanik, 

 ślusarz, 

 krawiec, 

 piekarz, 

 cukiernik, 

 kucharz, 

 sprzedawca, 

 stolarz, 

 wędliniarz, 

 fryzjer, 

 blacharz samochodowy, 

 lakiernik, 

 elektryk, 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

c)  Liceum dla Dorosłych  

 2 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

  §2

Organ prowadzący 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Bełchatowski. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego dla Zespołu jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi. 
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II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU 
  §3

Cele i zadania 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-

profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

2. Zasadniczym celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, 

uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje 

psychofizyczne oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych 

członków społeczności Rzeczypospolitej Polskiej przez: 

a) wyposażanie w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną, przyrodniczą, 

matematyczną, techniczną i ekonomiczną, 

b) kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów oraz poszanowanie 

trwałych wartości kultury narodowej, 

c) przygotowanie uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego 

i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju, 

d) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, ich 

sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, 

higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu 

wolnego, 

e) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowisko 

naturalne. 

3. Zespół umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

4. Zespół zapewnia indywidualną opiekę uczniom zdolnym oraz ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zespół zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Zespół umożliwia uczniom korzystanie z zajęć z wychowania do życia w rodzinie. 

  §4

Program wychowawczo-profilaktyczny 

1. W zespole realizowany jest szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny jest corocznie aktualizowany, przez zespół 

składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Zespołu oraz pedagoga 

szkolnego. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 
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edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Do głównych celów programu wychowawczo-profilaktycznego należą: 

a) wszechstronny rozwój ucznia, 

b) budowanie systemu wartości, 

c) działania prozdrowotne, 

d) działania profilaktyczne, 

e) współpraca z rodzicami, 

f) propagowanie i docenianie osiągnięć uczniów nauczycieli, 

g) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

h) współpraca zespołu nauczycielskiego, 

i) promocja szkoły. 

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej 

uwzględniając treści Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

6. Zespół prowadzi szeroką działalność profilaktyczną opartą na realizacji zadań 

wynikających z przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

bieżących potrzeb społeczności szkolnej. 

7. Działalność profilaktyczna podejmowana jest w  następujących obszarach:  

a) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, 

b) przystosowanie do życia społecznego, 

c) przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz przejawom wandalizmu, 

d) wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych, 

e) dbałość o własny wizerunek, 

f) profilaktyka uzależnień, 

g) przeciwdziałanie przestępczości uczniów, 

h) ochrona przed negatywnym wpływem mediów, 

i) ograniczenie trudności w nauce. 

  §5

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

pedagog szkolny. 

4. Uczniom udzielana jest, w miarę możliwości, pomoc adekwatna do ich potrzeb.  
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5. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą oraz udziela pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej:  

a) uczniom rozpoczynającym naukę w szkole poprzez: 

 rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku  

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

 organizację wycieczek integracyjnych, 

 pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga 

szkolnego, 

 udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub  przedstawiciela  dyrekcji, 

 współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

 respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

b) uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach życiowych 

poprzez: 

 rozmowy wspierające z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, Dyrektorem oraz 

szukanie skutecznych rozwiązań w zaistniałych sytuacjach, 

 udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub  przedstawiciela  dyrekcji, 

 wskazywanie instytucji świadczących pomoc na rzecz ucznia i rodziny, 

 współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami 

wspierającymi ucznia, 

 respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

c) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;  

d) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 
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a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) z zaburzeń zachowania i emocji; 

e) ze szczególnych uzdolnień; 

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

h) z choroby przewlekłej; 

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

j) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

odnosi się do ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej 

opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a-c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych szkołach, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
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ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

8. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: 

a) niepełnosprawność: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - jeśli niepełnosprawność ta nie 

wyklucza przygotowania do wykonywania zawodu wybranego przez ucznia,  

b) niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, 

c) niedostosowanie społecznie i zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

9. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkole organizuje 

się w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

10. Szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, 

c) zajęcia specjalistyczne, 

d) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, udzielana jest uczniom szczególnie uzdolnionym 

poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

b) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia, 

c) rozwój zdolności ucznia w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

d) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

e) indywidualizację procesu nauczania. 

12. Uczennicy będącej w ciąży zespół: 

a) umożliwia ukończenie szkoły w normalnym trybie, 

b) w razie konieczności na wniosek uczennicy pełnoletniej lub uczennicy 

niepełnoletniej i jej rodziców (prawnych opiekunów) decyzją Dyrektora Szkoły 

organizuje indywidualny tryb nauki, 
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c) w razie konieczności wyznacza egzaminy klasyfikacyjne w dogodnym dla niej 

terminie, 

d) umożliwia powtórzenie klasy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, 

przysługującego matce z tytułu urodzenia dziecka. 

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

a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

c) innymi szkołami i placówkami, 

d) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

14. Współpraca z organizacjami i instytucjami  polega w szczególności na: 

a) organizowaniu indywidualnej pomocy dla uczniów, 

b) organizowaniu wsparcia dla nauczycieli i rodziców, 

c) organizowaniu szkoleń i spotkań tematycznych. 

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

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia, 

c) Dyrektora Szkoły,  

d) nauczyciela lub pedagoga szkolnego, 

e) poradni, 

f) kuratora sądowego, 

g) organizacji lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

16. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem a także w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, 

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

d) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,  

e) porad i konsultacji, 

f) warsztatów. 

17. 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 udzielanej uczniom.  

18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 
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w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

19. Porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.  

   §6

Doradztwo zawodowe 

1. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący 

wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów. 

2. System doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych 

w Zespole w zakresie doradztwa zawodowego. 

3. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 

i zdolności oraz zdobywaniu informacji o możliwościach dalszej drogi rozwoju 

edukacyjnego i zawodowego. 

4. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego są prowadzone: 

a) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy; 

b) w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości, 

c) w ramach spotkań z rodzicami uczniów, 

d) w ramach wyjazdów na targi edukacyjne, 

e) przez udział młodzieży w organizowanych przez szkołę spotkaniach: 

 z przedstawicielami właściwych instytucji, 

 z pracodawcami, 

 z przedstawicielami uczelni wyższych.  

5. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:  

a) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia;  

b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji 

do nowych warunków pracy; 

c) przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

d) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

  §7

Bezpieczeństwo w szkole 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

a) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie, 

b) pełnienie dyżurów nauczycieli – zgodnie z ustalonym harmonogramem 

i regulaminem dyżurów, 

c) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki,  
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d) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich, 

e) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

f) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 

g) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów – kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku, 

h) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 

i) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 

j) ogrodzenie terenu szkoły, 

k) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 

l) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych, 

m) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich, 

n) wyposażenie pomieszczeń zespołu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,  

o) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,  

w tym uczniów niepełnosprawnych, 

p) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły, 

q) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

r) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, 

s) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer. 

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek. 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć są następujące: 

a) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 

opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 

zajęcia; 

b) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

 pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

dyżurowania, 
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 wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

 udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 

wezwania pomocy medycznej, 

 zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia 

i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków; 

c) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego 

zapoznaje z nim uczniów; 

d) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 

wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie 

z regulaminem sali gimnastycznej i boiska;  

e) w salach praktycznej nauki zawodu nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 

wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie 

z regulaminem sali praktycznej nauki zawodu;  

f) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować 

działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować 

i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

4. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się 

o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

  §8

Wolontariat w szkole  

1. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Klubu Szkolnego Wolontariatu. 

2. Klub Szkolnego Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 

i kulturalne. 

3. Cele działania Klubu Szkolnego Wolontariatu: 

a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;  

d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

e) promowanie idei wolontariatu. 

4. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń zespołu.  
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5. Klubem Szkolnego Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który został 

powołany przez Dyrektora Szkoły. 

6. Formy działalności klubu: 

a) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

b) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora Szkoły.       

7. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

8. Szczegółowa organizacja wolontariatu w szkole, zasady zostania członkiem oraz 

regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa, a także ich nagradzanie 

zawarte są w Regulaminie Klubu Szkolnego Wolontariatu. 

  §9

Ubezpieczenie 

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, 

przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę 

Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może 

podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu 

ubezpieczenia. 
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III. ORGANY ZESPOŁU 
 §10

1. Organami Zespołu są: 

 Dyrektor Zespołu, 

 Rada Pedagogiczna, 

 Samorząd Uczniowski, 

 Rada Rodziców. 

2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.  

 §11

Dyrektor Zespołu 

1. Zespołem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. 

2. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole. 

3. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

a w szczególności: 

a) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

b) stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy; 

c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

e) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

f) skreśla, w drodze decyzji, ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

g) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów 

w Zespole; 

h) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

i) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  

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

k) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku 

szkolnego; 
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l) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Klubem Szkolnego 

Wolontariatu i Samorządem Uczniowskim; 

m) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji , 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole; 

n) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w niniejszym statucie; 

o) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

p) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 

Radę Pedagogiczną;  

q) powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe, 

komisje oraz koordynatorów;  

r) ogłasza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, opracowuje regulamin naboru i 

każdorazowo powołuje komisję rekrutacyjną dla potrzeb przeprowadzenia naboru; 

s) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

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

specjalnego  ucznia; 

u) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci 

Zespół po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy co do 

zgodności z potrzebami rynku pracy; 

v) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

w) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym statucie; 

x) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych oraz 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzane w Zespole; 

y) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w sprawie organizacji praktyk studenckich; 

z) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

aa) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej 

w szkole; 

bb) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły.  

4. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   

a) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po 
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zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 

21 kwietnia organowi prowadzącemu; 

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowe  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze wynikające 

z potrzeb Szkoły; 

c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

d) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć;  

e) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych; 

f) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy 

występuje zagrożenie zdrowia uczniów; 

g) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych 

warunków pobytu uczniów w szkole; 

h) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

i) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

j) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

k) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

l) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

m) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku; 

n) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;  

o) organizuje prace konserwacyjno-remontowe; 

p) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole pracowników 

pedagogicznych na podstawie Karty Nauczyciela oraz niepedagogicznych zatrudnionych 

na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 

6. Dyrektor  decyduje o sprawach kadrowych, socjalnych pracowników, a w szczególności: 

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły; 

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 
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c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników w oparciu 

o kryteria oceniania; 

d) opracowuje Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi; 

e) dokonuje oceny pracy nauczycieli za okres stażu na stopień awansu zawodowego;  

f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników administracji i obsługi; 

h)  udziela urlopów zgodnie z KN i KP; 

i) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

j) nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, nauczycielowi stażyście stopień 

nauczyciela kontraktowego; 

k) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

l) dysponuje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;  

m) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;  

n) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania; 

o)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

 §12

Rada Pedagogiczna  

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą 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. Zebrania rady odbywają się w terminach ustalonych w harmonogramie 

rocznym, a w szczególności: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku 

z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów na zakończenie każdego semestru, 

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, w miarę bieżących potrzeb. 

4. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady 

pedagogicznej oraz na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, opiekunów organizacji 

uczniowskich. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady należy:  
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a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły,  

b) uchwalanie i zatwierdzanie wewnątrzszkolnych aktów normatywnych zgodnych 

z przepisami prawa, 

c) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  

e) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów: 

 wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne uczniów z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,  

 promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

g) podejmowanie uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, 

h) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, 

i) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty, 

j) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

k) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności, 

l) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian, 

m) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy Zespołu.  

8. Rada wydaje opinię w sprawie:  

a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

b) projektu planu finansowego Zespołu, 

c) wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły, 

e) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

f) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  

szkoły, 
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g) zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym, 

h) programów z zakresu kształcenia ogólnego obowiązujących w danym roku 

szkolnym, 

i) dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu 

nauczania, 

j) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,  

k) wskazywania sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane 

przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

l) wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii, 

m) wniosku o indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

n) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

o) delegowania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora, 

p) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, 

q) powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole, odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego 

w szkole, 

r) wyboru przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 

od oceny pracy, 

s) pracy Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

t) zgłaszania kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,  

u) wniosek o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu 

problemowo-zadaniowego, 

v) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

w) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

x) decyzji Dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej 

organizacji, 

y) inne. 

9. Ponadto Rada uczestniczy: 

a) w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, 

b) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 
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organu prowadzącego, 

c) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

d) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

11. 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.  

12. Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 §13

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele uczniów wszystkich szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności: kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 §14

Rada Rodziców 

1. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców uczniów Zespołu. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu rad klasowych, 

wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 
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organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły,  

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

i wychowania, 

c) opiniowanie zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych, 

d) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania, 

e) opiniowanie pracy nauczycieli, 

f) opiniowanie ustalenia w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym, 

g) opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje, 

h) proponowanie formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, 

i) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

j) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.  

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionych programów, 

programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu 

uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

7. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł, a także decyduje o ich przeznaczeniu. 

8. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców. 

 §15

1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje (np. PCK, Caritas, WOŚP), których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
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IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU 
 §16

Zespół jako placówka 

1. Zespół jest placówką publiczną i: 

a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 

nauczania; 

b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

d) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i zawodowego;  

e) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów. 

2. Zespół jest jednostką budżetową. 

3. Zespół prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych: 

a) I - III w zakresie Branżowej Szkoły I-go stopnia i w okresie  przejściowym od 

1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku w oddziałach II i III Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w roku szkolnym 2018/2019 w oddziałach III klasy 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Statut dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej reguluje w okresie przejściowym pracę oddziałów Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej włączonych do Branżowej Szkoły I-go stopnia.  

b) I – IV Technikum Mechanicznego. 

4. Cykl kształcenia trwa: 

a) 3 lata w Branżowej Szkole I-go stopnia;  

b) 4 lata w Technikum Mechanicznym. 

5. Nauka w zespole odbywa się na  

a) jedną zmianę w zakresie zajęć dydaktycznych; 

b) dwie zmiany w zakresie zajęć praktycznej nauki zawodu. 

6. Organizację roku szkolnego regulują odrębne przepisy. 

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły.  

 §17

Oddziały klasowe  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.  

2. Liczebność uczniów w oddziałach zależna jest od decyzji organu prowadzącego. 
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3. Oddział można dzielić na grupy.  

4. Podział na grupy oddziałów klasowych jest możliwy na zajęciach z języków obcych 

i technologii informacyjnej, wychowania fizycznego oraz na zajęciach przeznaczonych 

na kształcenie zawodowe. 

 §18

Zajęcia edukacyjne i praktyczna nauka zawodu 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z opracowanym tygodniowym 

rozkładem zajęć. 

2. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w tygodniu. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych teoretycznych trwa 45 minut, a zajęć edukacyjnych 

w ramach kształcenia zawodowego 55 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innym wymiarze, nie krótszym 

jednak niż 30 minut, zachowując tygodniowy rozkład zajęć. 

4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach 

międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. 

5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, 

w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 

praktycznego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez 

pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem, a daną 

jednostką. 

6. Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe mogą odbywać się w placówkach 

kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. 

7. Zespół może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, 

zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem 

prowadzącym oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami 

kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego. 

8. Dla uczniów – młodocianych pracowników – szkoła organizuje kształcenie teoretyczne 

w zakresie kształcenia ogólnego oraz w miarę możliwości w zakresie kształcenia 

zawodowego. 

9. Jeżeli szkoła nie może zorganizować teoretycznego dokształcania zawodowego dla 

uczniów – młodocianych pracowników, organizuje takie dokształcanie w placówkach 

kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, 

pracowniach szkolnych,  u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych w formie kursowej. 

10. Dla uczniów – młodocianych pracowników – przygotowujących się do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznej nauki zawodu, szkoła 

może na wniosek pracodawców, zorganizować zajęcia uzupełniające. 
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11. Dla uczniów – młodocianych pracowników – szkoła może w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę oraz we współpracy z urzędem pracy, pracodawcami, placówkami 

kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego, zorganizować 

dodatkowe zajęcia pozaszkolne zwiększające szansę ich zatrudnienia. 

 §19

Baza lokalowa zespołu 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, Zespół posiada: 

a) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

b) bibliotekę; 

c) pracownie komputerowe  z dostępem do Internetu; 

d) szatnię i pomieszczenia sanitarno-higieniczne; 

e) salę gimnastyczną; 

f) boisko sportowe przy szkole; 

g) gabinet pielęgniarki; 

h) internat i świetlicę internatu; 

i) kuchnię i zaplecze kuchenne;   

j) stołówkę; 

k) warsztaty szkolne: 

 pracownie obróbki ręcznej, 

 pracownię obróbki mechanicznej, 

 pracownię mechatroniki, 

 sale do napraw pojazdów rolniczych oraz maszyn rolniczych, 

 sale do napraw pojazdów samochodowych, 

 spawalnię gazową oraz elektryczną, 

 kuźnię, 

 stację diagnostyczną. 

2. Organizację sal lekcyjnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych oraz 

warsztatów szkolnych dla realizacji ćwiczeń i zajęć praktycznych określają opiekunowie 

tych pracowni. 

3. W każdej pracowni ćwiczeń znajdują się w widocznych miejscach regulaminy 

pracowni. 

 §20

Zajęcia komputerowe 

1. Zespół udostępnia uczniom w ramach zajęć edukacyjnych pracownie komputerowe, 

w ramach zajęć pozalekcyjnych komputery w wyznaczonych miejscach z dostępem do 



27 

 

Internetu.  

2. Zespół podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez zainstalowanie 

i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego w pracowniach, internacie i innych 

miejscach wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu.  

 §21

Dokumentowanie procesu nauczania 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny papierowy lub elektroniczny, 

w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 

2. W Szkole mogą być prowadzone dzienniki zajęć dodatkowych oraz innych zajęć, jeżeli 

jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. 

3. W Szkole może funkcjonować dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi 

z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze szkołą. 

Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora 

Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 

dziennika elektronicznego. 

4. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji 

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa. 

5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa Regulamin funkcjonowania 

dziennika elektronicznego. 

 §22

Działalność innowacyjna i eksperymentalna  

1. Zespół może prowadzić na podstawie odrębnych przepisów działalność innowacyjną lub 

eksperymentalną. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły 

i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 

być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
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6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

b) opinii Rady Rodziców; 

c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie 

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.  

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej 

zasad oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, 

Dyrektor Szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

planowane rozpoczęcie innowacji. 

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 

wprowadzona. 

 §23

Praktyki studenckie 

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za 

jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub 

szkolny opiekun praktyk. 

 §24

Internat  

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania Zespół prowadzi internat.  

2. Internat zapewnia opiekę uczniom Zespołu w nim mieszkającym. 

3. Mieszkańcy internatu tworzą jedną grupę wychowawczą. 

4. Szczegółowe zasady działalności internatu określa Regulamin internatu. 

 §25

Stołówka szkolna  

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników 

kuchni dla uczniów i pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 

b) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;  
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c) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Mieszkańcy internatu korzystają z pełnego wyżywienia. 

4. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów 

na wynos. 

5. Zasady zachowania w stołówce określa Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy 

ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni. 

 §26

Warsztaty Szkolne  

1. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie warsztatów szkolnych w budynkach 

przy ulicy Kilińskiego 5 w Zelowie. 

2. Warsztaty szkolne prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą. 

3. Prace warsztatów szkolnych nadzoruje kierownik warsztatów szkolnych.  

4. Proces kształcenia praktycznego oparty jest o treści programów nauczania. 

5. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na dwie zmiany zgodnie z przydziałem godzin dla 

konkretnego zawodu z ramowych planów nauczania. 

6. Warsztaty mogą prowadzić działalność szkoleniową, której celem będzie nabycie przez 

uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji. 

7. Szczegółowe zasady działalności warsztatów szkolnych określa Regulamin warsztatów 

szkolnych. 

 §27

Biblioteka Szkolna 

1. W Zespole działa biblioteka szkolna, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują: 

a) wydawnictwa informacyjne, 

b) podręczniki i programy szkolne, 

c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 

d) literaturę popularnonaukową i naukową, 

e) wybrane pozycje z literatury pięknej, 

f) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, 

g) czasopisma pedagogiczne, naukowe, popularnonaukowe, gazety, 

h) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania, 

i) podstawowe wydawnictwa z dydaktyki różnych przedmiotów nauczania 

i z pedagogiki, 
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j) nagrania magnetofonowe, filmy dydaktyczne, 

k) programy multimedialne. 

3. Księgozbiór ustawia się w układzie działowo-alfabetycznym. Wszystkie materiały 

biblioteczne opatrzoną są sygnaturą. 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni, 

c) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę. 

5. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

a) w ramach pracy pedagogicznej obowiązany jest do: 

 udostępniania zbiorów oraz rozpowszechnianie korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, w tym z Internetu, 

 udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, tekstowych, 

 rozmowy z czytelnikami o książkach, poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury, 

 informowanie uczniów i nauczycieli o nowych materiałach czytelniczych, 

 rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

 organizowania różnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

 analizy czytelnictwa uczniów wspólnie z wychowawcami klas, przedstawianie 

analiz stanu czytelnictwa w szkole na zebraniach rady pedagogicznej, 

 prowadzenia różnorodnych form upowszechniania książki i czytelnictwa; 

b) w ramach pracy organizacyjno-technicznej obowiązany jest do: 

 gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

 selekcji zbiorów (materiały zbędne i zniszczone), 

 organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenia księgozbioru podręcznego, 

prowadzenia katalogów, kartotek i teczek tematycznych), 

 prowadzenia określonej przepisami prawa dokumentacji pracy biblioteki, 

 tworzenie warunków dla użytkowników biblioteki do poszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, 

6. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, środowiskiem, innymi bibliotekami 

oraz instytucjami promującymi kulturę. 
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7. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez: 

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, wyborze uczelni,  

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami poprzez: 

a) udział w realizacji zadań programowych Zespołu poprzez dostarczanie źródeł 

i opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia, itp., 

b) uzgadniania z nauczycielami zakupów nowości, 

c) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad, 

d) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań, 

e) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie. 

9. Biblioteka szkolna współpracuje ze środowiskiem i innymi bibliotekami poprzez:  

a) organizowanie i współorganizowanie imprez czytelniczych, 

b) organizację wycieczek do innych bibliotek, 

c) wymianę wiedzy i doświadczeń. 

10. Szkoła zapewnia dostęp do księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich 

zakończeniu. 

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

a) zapewnia pomieszczenie  i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

b) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi 

i pedagogicznymi wg obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do 

doskonalenia zawodowego; 

c) przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

d) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie  

przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece; 

e) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

12. Szczegółowe zasady działalności biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki 

szkolnej. 

 §28

Organizacja pobytu ucznia na terenie Zespołu  

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii w szkole obowiązuje zakaz przebywania 

na jej terenie osób obcych niebędących najbliższą rodziną ucznia lub pracowników 
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szkoły. 

2. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zgłosić do Dyrektora szkoły fakt przebywania na 

terenie szkoły obcej osoby, zachowującej się w sposób podejrzany. 

3. Każdy pracownik szkoły ma prawo poprosić obcą osobę przebywającą na terenie szkoły 

o podanie celu wizyty oraz o wylegitymowanie się lub poprosić o opuszczenie terenu 

szkoły. W przypadku odmowy pracownik zawiadamia Dyrektora Szkoły i wzywa 

Policję, która podejmuje dalsze czynności. 

4. Podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności na zajęciach 

obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz odnotowywania nieobecności w dzienniku zajęć 

lekcyjnych ewentualnie dzienniku zajęć  pozalekcyjnych. 

6. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, podczas wycieczek szkolnych – 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, 

a w szczególności rodzice. 

7. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel pełniący 

dyżur. W razie samowolnego oddalenia się ucznia w czasie przerwy poza teren szkoły, 

nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

8. Nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, jeżeli ten samowolnie opuścił 

zajęcia lekcyjne. 

9. Za uczniów uczestniczących w olimpiadach przedmiotowych, konkursach bądź innych 

imprezach odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają osoby delegowane przez 

Dyrektora. 

10. W razie stwierdzenia u ucznia dolegliwości zdrowotnych, uniemożliwiających powrót 

ucznia na zajęcia w danym dniu, uczeń niepełnoletni powinien być odebrany przez 

rodziców lub przez wskazaną przez nich osobę. Jeżeli kontakt z rodzicami jest 

niemożliwy Dyrektor podejmuje decyzję o dalszym przebiegu opieki nad uczniem. 

11. Jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na zajęciach, nauczyciel prowadzący zajęcia jest 

obowiązany do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz przekazania 

informacji o zdarzeniu Dyrektorowi. Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców (opiekunów 

prawnych) o zaistniałym wypadku oraz podejmuje odpowiednie kroki związane 

z zaistniałą sytuacją. 

12. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych nauczyciel – opiekun sam 

decyduje o postępowaniu, a w trudniejszych przypadkach wzywa pogotowie ratunkowe 

i o zaistniałym wypadku powiadamia telefonicznie Dyrektora oraz rodziców (opiekunów 

prawnych). 

13. Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku) wszystkie stosowne decyzje 

podejmuje kierownik imprezy. 
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14. Jeśli wypadek miał miejsce w szkole, obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku do 

czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn ciąży na Dyrektorze Zespołu. 

15. Jeśli wypadek wydarzy się podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, 

obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. 

16. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły, wycieczki, biwaki i inne imprezy zgłasza się Kartą 

Wycieczki, a ich tryb oraz sposób organizacji regulują odrębne przepisy. 

17. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia lekcyjne, 

nauczyciel postępuje zgodnie z zasadami ppoż.  

18. Szkoła – koordynator ds. edukacji bezpieczeństwa – zaznajamia wszystkich uczniów 

z procedurami ewakuacyjnymi. 

19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadne wartościowe przedmioty przyniesione 

przez ucznia na teren szkoły (telefony komórkowe, biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt 

audio – video itp.), pieniądze oraz odzież i obuwie, a spory wynikłe między uczniami lub 

ich rodzicami spowodowane handlem tymi przedmiotami, ich zniszczeniem, zgubieniem, 

kradzieżą, ewentualnymi uszkodzeniami ciała będą rozstrzygać zainteresowani rodzice 

lub policja. 
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V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 
 §29

1. W szkołach wchodzących w skład zespołu zatrudnia się nauczycieli, pracowników 

administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników regulują odrębne przepisy.  

3. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

 §30

Nauczyciele 

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 

w przepisach prawa.  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za wyniki tej pracy. 

3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) bezstronnego, rzetelnego, systematycznego i sprawiedliwego oceniania bieżącego 

wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji 

oceny; 

b) zachowania jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

c) uzasadniania wystawianych ocen na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu; 

d) udostępniania pisemnych prac uczniów zgodnie z zasadami określonymi 

w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

e) informowania rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach 

według formy ustalonej w  wewnątrzszkolnym  ocenianiu; 

f) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach; 

g) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;  

h) aktywnego udziału w życiu szkoły: uczestniczenia w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę; 

i) przestrzegania dyscypliny pracy: pełnienia dyżuru podczas wyznaczonych przerw 

międzylekcyjnych, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 
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punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych; 

j) prawidłowego i systematycznego prowadzenia i wypełniania dokumentacji szkolnej 

– szczególnie dziennika lekcyjnego lub elektronicznego;  

k) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych uczniów 

i rodziców; 

l) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje 

pracownicze; 

m) dokonania wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

n) udziału w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe; 

o) dostosowania wymagań edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Nauczyciel powinien dążyć do własnego rozwoju osobowego. 

6. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Oceny pracy 

nauczyciela dokonuje Dyrektor Szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć 

opinii Samorządu Uczniowskiego.  

 §31

Nauczyciel wychowawca 

1. Nauczyciel  wychowawca: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

 różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

 ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wobec uczniów (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),  

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.  

2. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli zgodnie z zasadami ustalonymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu zachowania, 

a także wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.  

3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

b) przygotowuje świadectwa szkolne;  
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c) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady 

Pedagogicznej. 

 §32

Stanowiska kierownicze 

1. W zespole można tworzyć następujące stanowiska kierownicze: 

a) wicedyrektora, 

b) kierownika gospodarczego, 

c) kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Powierzanie nauczycielom funkcji kierowniczych i odwołanie z tych funkcji 

dokonywane jest przez Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

i Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w Zespole:  

a) na własną prośbę z wypowiedzeniem, 

b) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku 

szkolnego z wypowiedzeniem: 

 z inicjatywy organu, który funkcję kierowniczą powierzył, w razie otrzymania 

negatywnej oceny pracy, 

 na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej albo organu sprawującego nadzór 

nad szkołą. 

 §33

1. W Zespole może funkcjonować stanowisko wicedyrektora. 

2. Uprawnienia wicedyrektora: 

a) podczas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły z uzasadnionych powodów 

przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:  

 podejmuje decyzje w sprawach pilnych, 

 podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając 

własnej pieczątki, 

 współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi 

oraz innymi instytucjami, 

 kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi, 

 w przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej zwolnieniem lekarskim 

zatwierdza bieżące dokumenty finansowe sprawdzone uprzednio pod względem 

merytorycznym i rachunkowym przez upoważnionych pracowników szkoły; 

b) hospituje nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy 

i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia, 
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c) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy zawodowej; 

d) wnioskuje o nagrody, uprawnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

e) ma prawo – w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub 

pracownika niebędącego nauczycielem – do podjęcia decyzji w sprawie oraz 

wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora Szkoły; 

f) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych i po lekcjach; 

g) może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw 

świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej; 

h) rozlicza z realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły nauczycieli 

(olimpiady konkursy, wycieczki, rajdy itd.).  

3. Obowiązki wicedyrektora: 

a) kieruje i nadzoruje pracę w Internacie; 

b) zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie oddelegowanych 

uprawnień; 

c) oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań 

zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku; 

d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego i określonymi w nim zadaniami; 

e) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej 

poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych; 

f) jest przewodniczącym zespołu odpowiedzialnego za układanie planu lekcji zgodnego 

z zasadami higieny pracy umysłowej, czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć 

lekcyjnych nauczycieli i uczniów; 

g) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą 

dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia 

i zapisu w dziennikach zajęć; 

h) kontroluje prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, 

kontrola dzienników zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych wyznaczonych klas 

wszystkich klas) przynajmniej raz na dwa miesiące, a w razie potrzeby częściej, 

prowadzi stosowną dokumentację potwierdzające kontrolę; 

i) terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora 

Szkoły za które jest odpowiedzialny; 

j) udostępnia informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom; 

k) inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad 
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prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad 

młodymi wychowawcami; 

l) kieruje organizacją uroczystości i innych imprez kulturalno-oświatowych 

i opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły; 

m) kieruje przygotowaniem i organizacją egzaminów maturalnych oraz dokonuje 

terminowo rozliczeń z dokumentacji związanej z egzaminami maturalnymi; 

n) sporządza harmonogram dotyczący zebrań klasowych, planuje przydział sal na 

zebrania klasowe, podaje je do wiadomości nauczycieli i rodziców; 

o) nadzoruje akcje opiekuńczo-wychowawcze organizowane w szkole i poza szkołą; 

p) opracowuje analizy wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

q) nadzoruje prace komisji przedmiotowych; 

r) przygotowuje projekty ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla 

wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

s) w porozumieniu z wychowawcami klas do 15 września każdego roku szkolnego 

sporządza plan wycieczek szkolnych, akceptuje dokumentację wycieczek klas,  

z wyjątkiem wycieczek za granice kraju oraz tzw. „zielonych szkół”, przy akceptacji 

sprawdza zgodność dokumentacji z odpowiednimi przepisami; 

t) opracowuje plan kalendarza szkolnego, imprez szkolnych i kół zainteresowań; 

u) kontroluje w szczególności realizację przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego  przedmiotu; 

v) egzekwuje  przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

w) kontroluje prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnym 

ocenianiem; 

x) współpracuje z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, policją, służbami 

porządkowymi i sanepidem w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu 

i porządku w szkole i na jej terenie; 

y) przestrzega wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności 

regulaminu pracy, przepisów w zakresie bhp i ppoż.; 

z) wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły, o wszystkich zrealizowanych 

zadaniach i wykonaniu obowiązków informuje na bieżąco Dyrektora w formie 

cotygodniowych sprawozdań na zebraniach z Dyrektorem. 

4. Odpowiedzialność wicedyrektora:  

a) odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły podczas nieobecności w pracy 

Dyrektora Szkoły; 

b) odpowiada za właściwą działalność opiekuńczo-wychowawczą Internatu oraz za 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży; 
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c) nadzoruje przebieg i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli 

w Internacie;  

d) informuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym Radę Pedagogiczną o pracy 

Internatu; 

e) odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych 

zadań, a w szczególności za: 

 zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej 

w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,  

 zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły 

ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego, 

 prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prawidłowe 

prowadzenie dokumentacji zastępstw nauczycieli, 

 terminowe i zgodne z odpowiednimi przepisami ułożenie planu lekcji, 

 solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po 

lekcjach, 

 pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas oraz 

prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

 przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność 

w rozpoczynaniu lekcji), 

 odpowiada materialnie za powierzone mienie. 

 §34

1. W zespole utworzone jest stanowisko kierownika gospodarczego. 

2. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi (szefowej 

kuchni, pomocy kuchennej, sprzątaczek, woźnego, robotników do prac lekkich).  

3. Kierownik gospodarczy: 

a) prowadzi nadzór nad dyscypliną prac personelu obsługi szkoły: 

 współtworzy zakres czynności dla personelu obsługi, 

 prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych obowiązków przez personel obsługi, 

 współtworzy kalendarz urlopów dla pracowników obsługi i administracji; 

b) odpowiada za dyscyplinę pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., podległych 

pracowników; 

c) odpowiada za systematyczne przeprowadzenie kontroli w zakresie nadzoru 

w stosunku do pracowników obsługi; 

d) okresowo przeprowadza kontrolę pracowników i prowadzi stosowną dokumentację 

w tym względzie; 
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e) jest uprawniony do zlecania wykonywania prac pracownikom w ramach swoich 

obowiązków; 

f) ocenia pracę swych podwładnych, wnioskuje o awanse, premie, nagrody oraz kary 

porządkowe dyscyplinarne dla pracowników szkoły; 

g) przeprowadza kontrolę dyżurów i prac, pełnionych i wykonywanych przez 

pracowników podległych kierownikowi oraz egzekwuje wydane polecenia; 

h) odpowiada za realizację zakupów i zaopatrzenia szkoły: 

 współpracuje z intendentem-zaopatrzeniowcem w zakresie zaopatrzenia, 

wyposażenia i organizacji pracy kuchni i stołówki szkolnej, 

 dba o zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń szkolnych, 

 dba o zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych niezbędnych do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, 

 prowadzi zaopatrzenie w zakresie odzieży ochronnej i środków bhp dla 

pracowników, 

 zaopatruje szkołę w artykuły stanowiące wyposażenie szkoły i prowadzi stosowną 

dokumentację; 

i) nadzoruje prace magazynu środków czystości i sporządza listę zużycia środków; 

j) odpowiada za właściwe zabezpieczanie i rozprowadzanie wśród pracowników 

obsługi środków czystości; 

k) przekazuje informacje Dyrektorowi Zespołu o zaistniałych brakach wszelkich 

środków i materiałów; 

l) prowadzi sprawy socjalno-bytowe dla pracowników szkoły: 

 przydział dla nauczycieli środków czystości wg Karty Nauczyciela,  

 przydział dla pracowników administracji i obsługi środków czystości (dokonywanie 

obliczeń wydatków na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych); 

m) prowadzi spis inwentarza szkoły i materialną odpowiedzialność za jego 

zabezpieczenie; 

n) odpowiada za okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkoły: 

 raz na cztery lata środków trwałych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

 raz na dwa lata spis zapasów materiałów trwałych, towarów, produktów 

i półproduktów zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości,  

 bieżące rozliczanie rachunków (zakupy i usługi świadczone na rzecz szkoły), 

opisywanie rachunków pod względem merytorycznym, 

 sporządzanie protokołu ubytków inwentarza i pomocy naukowych; 
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o) dokonuje stałych uzgodnień na wydatki na cele gospodarcze szkoły z Dyrektorem 

Szkoły; 

p) odpowiada za zabezpieczenie dokumentów dotyczących spraw gospodarczych 

wynikających z zakresu czynności; 

q) utrzymuje ścisłe kontakty z głównym księgowym szkoły w sprawie budżetu szkoły; 

r) odpowiada za przestrzeganie terminów rozliczeń finansowych; 

s) odpowiada za zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku szkoły, 

dróg wewnętrznych oraz urządzeń; 

t) odpowiada za usuwanie zaistniałych usterek za pomocą odpowiednich służb; 

u) odpowiada za stan higieniczno-sanitarny i wygląd obiektu szkoły; 

v) dokonuje na bieżąco oznaczeń przedmiotów i środków trwałych, zmienia 

i uzupełniania instrukcje ppoż. oraz oznakowanie dróg wewnętrznych szkoły; 

w) odpowiada za właściwe prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej 

obiektu i urządzeń; 

x) odpowiada za mienie szkoły i właściwe jego zabezpieczenie oraz użytkowanie 

zgodne z przeznaczeniem; 

y) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy 

i potrzeb szkoły; 

z) ciągle i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły; 

aa) przestrzega przepisów: 

 Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy, 

 BHP i ppoż., 

 Regulaminów wewnętrznych szkoły. 

 §35

1. W zespole jest utworzone stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. 

2. Do kompetencji kierownika warsztatów szkolnych należy kierowanie i nadzór nad pracą 

warsztatów szkolnych. 

3. Zakres czynności: 

a) organizuje i kontroluje realizację statutowych zadań warsztatów, 

b) współuczestniczy w opracowaniu arkusza organizacyjnego szkoły z zajęć 

praktycznych, 

c) opracowuje plany przejścia przez działy warsztatów na podstawie programów 

nauczania i wytycznych opracowanych przez komisję przedmiotową, 

d) uczestniczy w opracowaniu planów dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

e) podejmuje zabiegi związane z poprawą bazy dydaktycznej warsztatów szkolnych,  
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f) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu, 

g) kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, 

h) kontroluje w szczególności realizację przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

podstaw programowych zajęć praktycznych, 

i) hospituje zajęcia praktyczne i omawia je z nauczycielem po przeprowadzonej 

hospitacji, 

j) współuczestniczy w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w danym zawodzie, 

k) odpowiada za terminowość zgłoszeń egzaminów i uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz za 

dokumenty decydujące o zachowaniu statusu Ośrodka Egzaminacyjnego Zespołu, 

l) przekazuje informacje o pracy warsztatów szkolnych Radzie Pedagogicznej Zespołu 

co najmniej dwa razy w roku, 

m) opracowuje harmonogramy praktyk zawodowych uczniów, 

n) opracowuje wykazy uczniów kierowanych do odbycia praktyk zawodowych, 

o) sprawuje nadzór nad dokumentami organizacyjnymi do odbywania praktyk 

zawodowych, 

p) sprawuje nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, 

q) uczestniczy w pracach komisji przedmiotów zawodowych, 

r) organizuje wycieczki prozawodowe dla uczniów, 

s) nadzoruje zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole przez nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu, 

t) kontroluje i ocenia wykorzystanie materiałów szkoleniowych warsztatów, 

u) nadzoruje nad za bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

oraz stanem ppoż., porządek i czystość w warsztatach, 

v) występuje na zewnątrz Szkoły reprezentując interesy Warsztatów w sprawach 

określonych szczegółowym zakresem czynności, 

w) zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności i nieobecności wicedyrektora 

we wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych i administracyjnych oraz 

odpowiada za prawidłową pracę szkoły, 

x) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy 

i potrzeb szkoły, 

y) przestrzega przepisów: 

 Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy, 
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 BHP i ppoż., 

 Regulaminów wewnętrznych szkoły.  

 §36

Zespoły, komisje i koordynatorzy 

1. Dyrektor Zespołu tworzy zespoły stałe: 

a) zespół wychowawczy,  

b) zespół przedmiotów: 

  humanistycznych, których członkami są nauczyciele języków, historii, religii 

i wychowania fizycznego, 

 matematyczno-przyrodniczych, których członkami są nauczyciele matematyki, 

geografii, chemii, geografii, 

 zawodowych branży mechanicznej oraz informatycznej, której członkami są 

nauczyciele przedmiotów zawodowych,  

c) zespół ds. promocji szkoły, 

d) i inne doraźne.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora. 

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

a) opracowywanie programu wychowawczego i profilaktyki na cykl edukacyjny na 

podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, 

wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej 

w szkole; 

b) gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć 

z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć; 

c)  analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych; 

d) doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców; 

e) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”; 

f) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie – opracowanie zaleceń do pracy, 

sposobów wspólnego oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;  

g) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, 

zdrowe odżywianie, ochronę środowiska; 

h) koordynacja działań profilaktycznych; 

i) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań 

celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom; 

j) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza 

w relacjach wychowawca – rodzic;  
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k) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania 

do poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

l) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia 

ogólnego i zawodowego, w których kształcą się uczniowie danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, 

b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

c) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danego rocznika przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym (więcej niż jeden podręcznik można 

wybrać przy językach obcych przy rozszerzonym zakresie nauczania, przy 

podręcznikach do kształcenia zawodowego), 

d) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

f) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, 

g) opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

h) przygotowanie testów sprawdzających wyniki nauczania w zespole. 

5. Cele i zadania zespołu ds. promocji szkoły: 

a) opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny w terminie do 30 września, 

b) promowanie szkoły w środowisku lokalnym; 

c) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły; 

d) prowadzenie: witryny internetowej szkoły, kroniki szkolnej; 

e) upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli;  

f) eksponowanie osiągnięć placówki i uczniów na korytarzach szkolnych. 

6. Dyrektor Zespołu powołuje komisje: 

a) rekrutacyjną; 

b) ds. dopłat na doskonalenie nauczycieli; 

c) socjalną; 

d) i inne. 
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7. Na pierwszym spotkaniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym Dyrektor Zespołu 

powołuje koordynatora: 

a) ds. kultury, który opracowuje harmonogram uroczystości i imprez kulturalnych na 

dany rok szkolny z przyporządkowaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację;  

b) ds. wolontariatu, który jest opiekunem Klubu Szkolnego Wolontariatu, koordynator 

ds. wolontariatu gromadzi listy uczniów biorących udział w akcjach, szczególnie 

wiążących się z wyjściem uczniów poza teren szkoły, związanych z działalnością 

Klubu Szkolnego Wolontariatu; 

c) ds. sportu, który opracowuje harmonogram imprez sportowych przeprowadzanych na 

terenie Zespołu w danym roku szkolnym, ponadto opracowuje i aktualizuje wymagania 

edukacyjne z wychowania fizycznego na poszczególne oceny szkolne, a także gromadzi 

listy uczniów biorących udział w wyjściach na imprezy sportowe w ciągu roku 

szkolnego; 

d) konkursów, który na bieżąco w ciągu roku szkolnego zbiera informacje na temat 

konkursów przeprowadzanych na terenie Zespołu oraz tych, w których uczniowie 

Zespołu biorą udział;  

e) ds. edukacji bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za popularyzowanie zasad 

bezpieczeństwa wśród uczniów, a także zapoznaje uczniów i pracowników 

z procedurami ewakuacyjnymi obowiązującymi w Zespole oraz przeprowadza 

próbne ewakuacje; 

f) ds. turystyki, który opracowuje harmonogram wycieczek i zbiera informacje na temat 

wyjść i wycieczek w trakcie roku szkolnego; 

g) ds. ekologii, który opracowuje harmonogram inicjatyw związanych z ekologią, 

przeprowadza i nadzoruje zbiórkę makulatury, baterii, nakrętek itp; 

h) ds. przedsiębiorczości który opracowuje harmonogram inicjatyw związanych 

z przedsiębiorczością; 

i) ds. zdrowia, który opracowuje harmonogram inicjatyw związanych ze zdrowiem. 

8. Każdy z koordynatorów w terminie do 14 września opracowuje plan pracy na rok 

szkolny, a na radzie podsumowującej pracę Zespołu w danym roku szkolnym 

sprawozdanie z realizacji zaplanowanych działań. 

 §37

Pedagog 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

b) określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów; 

c) wspierania mocnych stron uczniów; 
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d) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

e) rozpoznawanie warunków życia i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

f) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania; 

g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

h) koordynowanie pracy zespołów powołanych do udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz dbanie o przestrzeganie zaleceń zawartych 

w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie, w tym poradnie specjalistyczne; 

i) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami; 

j) udzielanie rodzicom wsparcia oraz pomocy w rozwiązywaniu przez nich problemów 

i trudności  wychowawczych; 

k) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu kompetencji wychowawczych; 

l) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

m) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

n) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

o) utrzymywanie stałych kontaktów poradnią psychologiczno-pedagogiczną;  

p) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi, działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów, 

wymagających opieki i pomocy wychowawczej; 

q) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich; 

r) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji rodzinnej; 

s) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle 

konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych; 

t) koordynowanie opracowywania i realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

u) podejmowanie działań prozdrowotnych, działań z zakresu profilaktyki uzależnień 

oraz innych problemów dzieci i młodzieży; 

v) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych na rzecz uczniów w zakresie 
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wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia; 

w) współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami Zespołu w egzekwowaniu 

od uczniów przestrzegania ustaleń Statutu Zespołu; 

x) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Zespole oraz 

prezentowanie jej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

y) monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów pracy Zespołu oraz prezentacja 

wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

z) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

 §38

Pracownicy administracji i obsługi 

1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:  

a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;  

b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z innymi; 

f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

h) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

2. W zespole są utworzone następujące stanowiska administracyjne i obsługi: 

a) sekretarz szkoły, 

b) główny księgowy, 

c) samodzielny referent, 

d) intendent-zaopatrzeniowiec, 

e) szef kuchni, 

f) pomoc kuchenna, 

g) woźny, 

h) sprzątaczka, 

i) informatyk, 

j) specjalista ds. BHP, 

k) robotnik do pracy lekkich, 
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l) opiekun nocny, 

m) starszy magazynier, 

n) technolog. 

3. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowego 

zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku, którego przyjęcie potwierdza 

podpisem. 

4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin 

organizacyjny szkoły.  
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VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI 

SZKOLNEJ 
 §39

Członek społeczności szkolnej 

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Zespołu 

w określony przez zasady  przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Zespole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w Zespole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i  dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na 

różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości, 

pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne. 

5. Traktowanie członków: 

a) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu; 

b) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 

c) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest 

zakazane i karane. 

6. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) kulturalnego zachowania – zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane 

do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

7. Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

8. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w szkole.  

9. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia  

szkody.  

10. Wszyscy uczniowie zespołu mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować 

jej tradycje. 
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 §40

PRAWA UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej, z respektowaniem 

postanowień zawartych w Statucie Zespołu, 

b) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, 

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

d) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom 

swoich problemów, spostrzeżeń, próśb oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi 

i wyjaśnień, 

e) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych, 

f) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych, 

g) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole, 

h) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, 

i) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,  

j) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

k) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także w celu 

rozwijania swoich zainteresowań wykraczających poza program szkolny – według 

zasad określonych przez Dyrektora Szkoły, 

l) uczestniczenia w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych i pracach 

organizacji funkcjonujących na terenie Zespołu oraz w organizowanej przez Zespół 

działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w zorganizowanych formach 

wypoczynku, 

m) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz bycia wybieranym 

i brania udziału w wyborach do samorządu, 

n) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy oraz 

umiejętności i oceny zachowania zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 

o) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, 

a o ocenach niedostatecznych najpóźniej na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

p) poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem zajęć 

edukacyjnych,  

q) ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oraz otrzymanej oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania, 

r) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał 
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ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych – Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, 

s) składania egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę 

rodziców (prawnych opiekunów), 

t) odwołania się w sprawach kar od decyzji o ich wymierzeniu do Dyrektora Zespołu, 

u) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, 

v) wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii bez konieczności 

odrabiania pracy domowej, 

w) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie, 

x) reprezentowania Zespołu w konkursach, zawodach i innych imprezach, 

y) złożenia skargi na piśmie do wychowawcy lub do Dyrektora Zespołu, w przypadku 

łamania praw ucznia, wynikających ze Statutu Zespołu – wychowawca lub Dyrektor 

jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni 

orzeczenia w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi 

i udzielenia pomocy, 

z) „Dnia dziecka” – dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są 

działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym. 

 §41

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów szkolnych oraz zasad bhp i norm 

współżycia społecznego, 

b) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, 

c) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

d) dbać o honor i tradycje Szkoły, 

e) dbać o piękno mowy ojczystej, 

f) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

‐ okazywać szacunek innym osobom, 

‐ szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi, 

‐ stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, 

g) systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, 

h) wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych, 

i) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, w tym wypełniać zadania 

domowe, 
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j) punktualnie przychodzić na zajęcia, 

k) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności w szkole wg zasad ustalonych 

w Statucie, 

l) uzupełniać braki wynikające z absencji, 

m) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych organizowanych przez 

Zespół, z zachowaniem właściwej postawy, nacechowanej kulturą osobistą oraz 

szacunkiem do organizatorów – udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na 

zajęciach lekcyjnych, 

n) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, oraz przeciwstawiać się 

przejawom brutalności i wulgarności, oraz zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu 

innych ludzi, 

o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek, kolegów poprzez 

nieuleganie szkodliwym nałogom, np.: nikotyna oraz niezażywanie środków 

odurzających i uzależniających, np.: narkotyki, dopalacze, 

p) przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, szczególnie 

w pracowniach, na boisku, siłowni i sali gimnastycznej, pracowniach warsztatowych 

podczas zajęć praktycznych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, 

q) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury, 

r) wykonywać zalecenia Dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczycieli, oraz 

Samorządu Uczniowskiego lub klasy, jeśli nie naruszają one jego praw, 

s) szanować mienie własne i społeczne w Zespole oraz poza nim, prawidłowo korzystać 

z przedmiotów i urządzeń szkolnych, chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem,  

t) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,  

u) utrzymywać porządek i czystość w najbliższym otoczeniu, pomieszczeniach, 

z których korzysta na terenie szkoły, oraz chronić przyrodę, dbać o estetyczny 

wygląd szkoły i jej otoczenia, 

v) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 

w) posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych 

wg harmonogramu badań, 

x) poinformować wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną o złym 

samopoczuciu, a także zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu innych 

uczniów,  

y) nosić w budynku szkoły obuwie zmienne – klapki na miękkiej podeszwie, 

z) mieć wyciszony telefon komórkowy podczas zajęć lekcyjnych oraz nie używać 

urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne. 

2. Uczeń powinien przychodzić do szkoły: 
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a) w schludnym, czystym i skromnym stroju, który nie może odsłaniać części ciała 

(ramiona, brzuch, plecy, dekolt, pośladki) i powinien zasłaniać bieliznę osobistą,  

b) w obowiązkowym obuwiu zmiennym - klapki na miękkiej podeszwie, 

c) na uroczystości szkolne na galowo (np.: dziewczęta – białe bluzki i czarne bądź 

granatowe spódnice lub spodnie; chłopcy – białe koszule, czarne lub granatowe 

spodnie lub garnitury), 

d) na wychowanie fizyczne w stroju sportowym i obuwiu sportowym. 

3. Niedozwolone są: 

a) czapki, kaptury, chustki noszone na głowie, 

b) ubiory nadmiernie eksponujące przynależność do subkultur młodzieżowych.  

4. Uczniowi nie wolno: 

a) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

b) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

c) przebywać w pracowni w czasie przerw międzylekcyjnych i po zajęciach lekcyjnych 

bez zezwolenia nauczyciela. 

d) zapraszać lub przyprowadzać do szkoły osób obcych, 

e) pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków odurzających, palić papierosów, 

e-papierosów, 

f) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu oraz spokojowi innych, 

g) uprawiać hazardu, 

h) nosić biżuterii i ozdób zagrażających bezpieczeństwu innych,  

i) pod żadnym pozorem samowolnie opuszczać teren szkoły w czasie trwania 

planowych zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych oraz w czasie trwania 

planowych imprez szkolnych i klasowych bez względu na porę, w jakiej się 

odbywają; 

j) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

k) zapraszać obcych osób do szkoły; 

l) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych; 

m) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych czy innych urządzeń 

elektronicznych, np.: dyktafonów, odtwarzaczy MP3 bez zgody nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

5. Poprzez „używanie" należy rozumieć: 
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a) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

c) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

e) transmisja danych; 

f) wykonywania obliczeń. 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 

uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą możliwość użycia swojego telefonu. 

7. Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach ewakuacji 

na wypadek niebezpieczeństwa. 

8. W ostatnim tygodniu nauki lub w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek 

rozliczyć się ze szkołą, którego potwierdzeniem jest wypełniona karta obiegowa. 

9. Nieprzestrzeganie obowiązków oraz regulaminów pracowni i instrukcji stanowiskowych 

skutkuje wyciągnięciem w stosunku do ucznia konsekwencji określonych w Statucie 

Zespołu. 

10. Do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód powstałych w szkole 

w wyniku nieprawidłowego zachowania się ucznia są zobowiązani rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia lub sam uczeń w przypadku ucznia pełnoletniego. 

 §42

Zasady korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

1. W przypadku „używania” telefonu lub innego urządzenia na  lekcjach nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

2. W przypadku nagminnego „używania” na  lekcjach telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego, telefon (urządzenie) ucznia zostaje przekazany do „depozytu” 

znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

3. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

4. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne 

i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek: 

a) wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM; 

b) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym 

powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania 

aparatu, typ aparatu nr seryjny, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela; 

c) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi. 

5. Uczeń na podstawie pokwitowania może odebrać aparat po zakończeniu zajęć 

edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub 

wicedyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany 
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osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne w godzinach pracy 

sekretariatu. 

6. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 

skutkuje odpowiednim wpisem w uwagach oraz otrzymaniem kary porządkowej 

określonej w niniejszym Statucie w rozdziale o karach. 

 §43

TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

1. Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwiać może rodzic (prawny opiekun) ucznia lub 

uczeń pełnoletni.  

2. Nieobecności ucznia na zajęciach należy usprawiedliwić w terminie do 10-go dnia 

kolejnego miesiąca, przed którym wystąpiła nieobecność, poprzez: 

a) przekazanie wychowawcy klasy: 

 zeszytu usprawiedliwień ucznia z datami dni do usprawiedliwienia, których 

usprawiedliwienie swoim podpisem potwierdza wychowawca, 

 zwolnienia lekarskiego, 

b) napisanie wiadomości do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, 

c) osobistą wizytę w szkole rodzica lub prawnego opiekuna. 

3. Termin do 10-go dnia kolejnego miesiąca przed którym wystąpiła nieobecność nie 

dotyczy miesiąca zakończenia pierwszego oraz drugiego półrocza, gdzie 

usprawiedliwienia należy dokonać na bieżąco. 
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VII. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 
 §44

1. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy opracowywane przez powiat bełchatowski. 

 §45

Zasady przyjmowania uczniów z innych placówek  

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa  

ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł 

oraz podania rodziców w przypadku ucznia niepełnoletniego, własnoręcznie podpisanego 

podania w przypadku ucznia pełnoletniego lub skierowania przez Kuratora Oświaty.  

2. Do klasy programowo równoległej przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa 

ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł 

oraz podania rodziców w przypadku ucznia niepełnoletniego, własnoręcznie podpisanego 

podania w przypadku ucznia pełnoletniego lub skierowania przez Kuratora Oświaty.  

3. Dyrektor Zespołu ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do szkoły w przypadku, gdy: 

a) nie ma w szkole profilu kształcenia, który uczeń chciałby kontynuować, 

b) w przedłożonych dokumentach ucznia (arkusz lub świadectwo) roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania w klasie programowo niższej to „naganne”, a uczeń nie 

został skierowany do zespołu decyzją Kuratora Oświaty, 

c) uczeń popełnił wykroczenie lub czyn karalny. 

4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń 

przychodzi, są uzupełnianie przez ucznia w czasie i według zasad ustalonych przez 

Dyrektora Szkoły i nauczycieli przedmiotów. 
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VIII. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓW 
 §46

Terminy klasyfikowania 

1. Śródroczne i roczne klasyfikowanie przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – 

termin tej klasyfikacji określany jest corocznie w kalendarzu organizacji roku szkolnego. 

2. Najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca/nauczyciel uczący danego przedmiotu 

jest zobowiązany podać informację o śródrocznych lub rocznych niedostatecznych 

ocenach z przedmiotów edukacyjnych i/lub nieklasyfikowaniu ucznia oraz o warunkach 

egzaminu klasyfikacyjnego: 

a) uczniowi — w formie ustnej, 

b) rodzicom (prawnym opiekunom) — podczas spotkania z wychowawcą w formie 

pisemnej, przy czym rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany 

potwierdzić własnoręcznym podpisem, że informację taką otrzymał. 

3. Na tydzień przed planowanym śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są  

podać klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych uczniowi 

i rodzicom (prawnym opiekunom)  — ustnie przez ucznia. 

4. Najpóźniej na tydzień przed planowanym śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca ma obowiązek poinformować 

o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie śródrocznej i rocznej z zachowania ucznia 

i rodziców (prawnych opiekunów) — ustnie przez ucznia. 

 §47

1. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów może złożyć 

pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej na 1 dzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

2. Uczeń, który otrzymał niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z jednego lub dwóch 

zajęć edukacyjnych obowiązkowych może wystąpić o przeprowadzenie egzaminu 

poprawkowego najpóźniej na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej.  

 §48

Założenia wstępne WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie (WO) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.  

2. WO jest jednolite dla całej Szkoły, spójne, jawne dla nauczycieli, uczniów i rodziców.  

3. WO obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
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b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według Przedmiotowych 

Systemów Oceniania (PSO) oraz oceny zachowania ucznia, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) przekazanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego 

pracy, ustalenie kierunków dalszej pracy, 

f) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

g) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

h) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 

 §49

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do 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.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie 

wewnątrzszkolne, na które składa się: 

a) ocenianie bieżące; 

b) ocenianie klasyfikacyjne: 

 śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

 końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania – oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 

egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania oraz na 

podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę 

końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej.  

4. WO stanowi podstawę opracowania PSO z poszczególnych przedmiotów. 
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 §50

Przedmiotowy System Oceniania 

1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) opracowują nauczyciele uczący tego samego lub 

zbliżonych przedmiotów. 

2. PSO obejmuje: 

a) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, 

b) zestaw narzędzi oceniania (zgodny z WO), 

c) sposób pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące), 

d) sposób zgłaszania przez uczniów nieprzygotowania do zajęć, 

e) warunki poprawiania ocen cząstkowych, 

f) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, 

g) zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych, 

h) sposób informowania: ucznia, rodziców, wychowawcę o postępach w nauce lub ich 

braku. 

 §51

1. Nauczyciel ma prawo do zawierania kontraktu z uczniem dotyczącego szczegółowego 

oceniania jego wiedzy z przedmiotu. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wszystkie oceny cząstkowe z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciele na 

bieżąco wpisują do dziennika lekcyjnego. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia na jego wniosek lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) są udostępnione do wglądu na terenie Zespołu na zasadach 

określonych przez nauczycieli bez możliwości ich kopiowania.  
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 §52

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: prace klasowe obejmujące treść całego 

działu (lub dużą część działu), testy, kartkówki, zadania domowe, referaty, zadania 

i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, praca samodzielna, wypowiedzi 

ustne, praca w zespole, testy sprawnościowe, projekty, aktywność na zajęciach, 

prezentacje grupowe i indywidualne, udział w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych itp. 

2. Praca klasowa – zaplanowana forma sprawdzenia umiejętności edukacyjnych ucznia, 

obejmująca zagadnienia z partii materiału. Termin pracy klasowej podany jest 

do wiadomości uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (uczniowie notują 

termin w zeszycie, a nauczyciel w dzienniku). Czas trwania 1 lub więcej jednostek 

lekcyjnych. 

3. Kartkówka – pisemna forma sprawdzenia bieżących umiejętności edukacyjnych uczniów 

(max 3 tematy). Kartkówka nie wymaga ustnego uprzedzenia uczniów i trwa do 35 minut 

(czas kartkówki określa nauczyciel). 

4. W tygodniu można przeprowadzić trzy prace klasowe w danej klasie ( nie więcej niż 

dwie z tych form dziennie), zapowiedziane i wpisane do dziennika – ograniczenia nie 

dotyczą kartkówek: 

a) termin zwrotu ocenionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż 2 tygodnie; 

z przyczyn usprawiedliwionych istnieje możliwość przedłużenia tego czasu o okres 

nieobecności nauczyciela, 

b) nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnej klasowej pracy kontrolnej bez ocenienia 

i oddania uczniom poprzednio przez nich napisanej. 

5. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących zapowiedzianych przez 

nauczyciela form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (praca klasowa) bez względu 

na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się sprawdzeniu osiągnięć w trybie i formie 

podanej przez nauczyciela. 

6. Uczniowi można wystawić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących, 

wystawionych za różne formy kontroli wiedzy i umiejętności. 

7. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny w formie określonej przez nauczyciela 

zgodnie z PSO. 

8. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o zakresie materiału przewidzianego do 

kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać. 

9. O osiągnięciach ucznia rodzice są powiadamiani w czasie spotkań z wychowawcą lub 

podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu.  

10. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji szkolnej 

w pełnym brzmieniu. 
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 §53

Podstawowe wymagania na poszczególne oceny 

1. 6 - celujący (wymagania wykraczające - stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

wynikające z indywidualnych zainteresowań) 

a) Uczeń posiada: 

 wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

 umiejętność biegłego posługiwania się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

 sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub 

krajowym. 

2. 5 - bardzo dobry (wymagania rozszerzające) 

a) Wymagania: 

 obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, 

 stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych, problemowych, 

 dotyczą opanowania treści złożonych, trudnych, wymagających korzystania 

z różnych źródeł. 

b) Uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadania o charakterze problemowym, 

 samodzielnie zdobywać wiadomości, 

 wykorzystywać różne źródła wiadomości, 

 formułować problemy, 

 analizować i systematyzować treści, 

 udowadniać dane twierdzenia, 

 oceniać pracę swoją i innych. 

3. 4 - dobry (wymagania dopełniające) 

a) Wymagania: 

 obejmują treści o zakresie przekraczającym wymagania podstawowe zawarte 

w podstawach programowych, 

 umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych i wykorzystania ich 

w opanowaniu treści z innych przedmiotów szkolnych. 

b) Uczeń potrafi: 
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 praktycznie posługiwać się umiejętnościami wg wzorów znanych z lekcji,  

 rozwiązać dane zadania podanym na lekcji sposobem, 

 wybrać najlepszy sposób na rozwiązywanie zadania, wykonanie polecenia (jeżeli 

zna tych sposobów kilka), 

 uzasadnić wybór danego sposobu, uzasadnić swoje zdanie, stwierdzenie, pogląd,  

 porównać dane treści (postawy, fakty, sposoby przedstawiania czegoś), 

 odróżnić informacje (np.: obiektywną od subiektywnej, styl potoczny od 

literackiego), 

 podać przykłady na poparcie danej informacji, swoje zdania. 

4. 3 - dostateczny (wymagania podstawowe) 

a) Wymagania: 

 obejmują treści najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, o niewielkim 

stopniu złożoności, przystępne, 

 określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych, 

 dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

b) Uczeń potrafi: 

 przedstawić informację w innej formie niż ją zapamiętał, 

 streścić daną informację, tekst literacki, 

 wyjaśnić dany proces (np.: sposób mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych), 

 uporządkować informację, sporządzić plan, 

 zilustrować treść, sporządzić wykres, dokonać konkretyzacji rysunkowej tekstu.  

5. 2 - dopuszczający (wymagania konieczne) 

a) Wymagania: 

 niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

 obejmują elementy treści nauczania potrzebne w życiu. 

b) Uczeń potrafi (przy pomocy nauczyciela): 

 przyswoić daną informację, pojęcie, 

 zrozumieć informację na poziomie elementarnym, 

 odtworzyć informację, 

 nazwać dane zjawisko, przedmiot, element treści, 

 zdefiniować pojęcie, 
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 wymieniać i wyliczać poszczególne elementy treści, 

 rozpoznać i zidentyfikować daną treść. 

6. 1 - niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

 §54

Zwolnienia z zajęć 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. Dyrektor Szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, 

zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej 

kategorii.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer 

i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.  

7. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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 z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

8. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
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9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

10. Uczeń ma obowiązek być obecny na zajęciach, z których nauki jest zwolniony.  

11. Na pisemny wniosek rodzica ucznia niepełnoletniego lub na wniosek ucznia 

pełnoletniego, w którym będzie wyraźnie zaznaczone, że rodzice przejmują 

odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach, przedłożony 

nauczycielowi, uczeń zwolniony z zajęć może być nieobecny pod warunkiem, iż jest to 

pierwsza lub ostatnia godzina zajęć w danym dniu – jest to wówczas godzina nieobecna 

usprawiedliwiona. 

 §55

Religia i etyka 

1. Uczestnictwo w lekcjach religii i etyki jest dobrowolne. 

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) deklarują uczestnictwo ucznia w lekcjach 

religii/etyki w formie pisemnego składanego oświadczenia. 

3. W sytuacji realizowania nauki religii poza Zespołem, podstawę wpisania oceny z religii 

lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez 

katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia poza Zespołem – na zasadach 

ustalonym z Dyrektorem Zespołu. 

4. Uczeń nieuczestniczący w lekcjach religii na terenie Zespołu, w czasie trwania lekcji, 

zobowiązany jest do przebywania pod opieką nauczyciela religii zgodnie z planem zajęć 

swojego oddziału. 

5. Na pisemny wniosek rodzica ucznia niepełnoletniego lub na wniosek ucznia 

pełnoletniego, przedłożony nauczycielowi, uczeń nieuczestniczący w zajęciach może być 

nieobecny pod warunkiem, iż jest to pierwsza lub ostatnia godzina zajęć w danym dniu – 

jest to wówczas godzina nieobecna usprawiedliwiona.  

6. Uczeń, który w klasie niższej nie był objęty nauką religii w przypadku złożenia 

oświadczenia o uczestnictwie w lekcjach religii w klasie programowo wyższej może 

uzyskać pozytywną ocenę, o ile uzupełni braki zawarte w programie nauczania na 

zasadach ustalonych z nauczycielem religii. 

7. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio 

po ocenie zachowania. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do 

średniej ocen wlicza się każdą z ocen. 

8. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, 

ani na ukończenie szkoły przez ucznia  

9. Ocena z religii/etyki jest wystawiana wg PSO z religii/etyki. 

 §56

Wychowanie do życia w rodzinie  

1. Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia 
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w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w wymiarze 

14 godzin w każdym oddziale. 

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia 

w zajęciach.  

3. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

4. Uczeń otrzymuje wpis o uczestnictwie w zajęciach w dokumentacji, jeżeli  spełni 

warunek 50% obecności na zajęciach. 

 §57

OCENY – ZASADY WYSTAWIANIA – przedmioty ogólnokształcące 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia 

edukacyjne ustala się według następującej skali: 

a) stopień celujący: 6 

b) stopień bardzo dobry: 5 

c) stopień dobry: 4 

d) stopień dostateczny: 3 

e) stopień dopuszczający: 2 

f) stopień niedostateczny: 1 

2. Klasyfikacja ocen: 

a) bieżące, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części podstaw 

programowych – dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku „+" lub „-" 

(stawianie „-” nie dotyczy ocen dopuszczający i niedostateczny),  

b) klasyfikacyjne śródroczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dane 

półrocze, 

c) klasyfikacyjne roczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany rok 

szkolny. 

3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne, ustala nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, uwzględniając wiedzę, umiejętności ucznia i wkład pracy.  

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

Oceny klasyfikacyjne mogą być wynikiem średniej ważonej lub arytmetycznej stopni 

cząstkowych (nie dotyczy wychowania fizycznego i praktycznej nauki zawodu). 

Szczegółowe zasady ich wystawiania określa nauczyciel w PSO.  

5. Przykładowy schemat ustalania oceny śródrocznej i rocznej ważonej: 
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Ustalanie oceny: 

a) Podstawą ustalenia oceny osiągnięć edukacyjnych są stopnie uzyskane w trakcie 

semestru i obserwacji indywidualnej pracy ucznia.  

b) Nauczyciel w PSO określa trzy grupy ocen cząstkowych:  

 o wadze 50 – I grupa ocen. Najwyższą wagę nauczyciel nadaje ocenom za 

przekrojowe prace klasowe, testy maturalne, aktywność i zaangażowanie w pracę na 

lekcji, stosunek do przedmiotu, udział w finale olimpiad przedmiotowych, 

konkursów pozaszkolnych;  

 o wadze 30 – II grupa ocen. Waga ta nadana jest ocenom z testów i prac klasowych 

podsumowujących część programu realizowanego na zajęciach danego przedmiotu, 

za osiągnięcia w konkursach na poziomie szkoły; 

 o wadze 20 – III grupa ocen. Waga nadana ocenom z  kartkówek, odpowiedzi 

ustnych bieżących za odpowiedzi na lekcji, jednorazową aktywność, pracę 

w grupach, pracę domową. 

6. Ocenę za pierwsze i drugie półrocze nauki ustala się na podstawie średniej ważonej:  

Korzystamy ze wzoru: 
𝑤1𝑥1+𝑤2𝑥2+⋯+𝑤𝑛𝑥𝑛

𝑤1+𝑤2+⋯+𝑤𝑛
 ,  

gdzie: 𝑤1 , 𝑤2 , … – waga oceny, 𝑥1, 𝑥2 , …  – wartość oceny  

 

Średnia ważona Ocena  

poniżej 1,95 niedostateczny 

1,95 – poniżej 2,65 dopuszczający 

2,65 – poniżej 3,45 dostateczny 

3,45 – poniżej 4,35 dobry 

4,35 – poniżej 5,2 bardzo dobry 

powyżej 5,2 celujący 

Ocena za półrocze nauki może zostać podwyższona przez nauczyciela, jeśli uczeń robi 

postępy w nauce czy też przejawia dużą aktywność i systematyczność w uczeniu się. 

Analogicznie ocena może zostać obniżona. 

7. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za półrocza, ale tylko w przypadku obu 

ocen pozytywnych – co najmniej dopuszczający. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 



67 

 

programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków. 

9. Zaległości z pierwszego półrocza, w przypadku oceny niedostatecznej lub w przypadku 

nieklasyfikowania, uczeń powinien nadrobić w zakresie uzgodnionym z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

10. W przypadku gdy uczeń nie nadrobi zaległości z pierwszego półrocza będzie zagrożony 

ocena niedostateczną roczną. 

11. Proponuje się powiązanie liczby ocen bieżących w danym półroczu z liczbą godzin 

przewidzianych w tygodniu dla danego przedmiotu: 

a) 1 godzina tygodniowo - co najmniej 3 oceny, 

b) 2 godziny tygodniowo - co najmniej 4 oceny, 

c) 3 i więcej godzin tygodniowo - co najmniej 5 ocen. 

12. Należy oceniać różne formy aktywności edukacyjnej ucznia. 

13. Przy ocenianiu można stosować w dzienniku zapis informacji typu: 

 nieobecność – nb, 

 nieprzygotowanie – np. 

14. Oceny cząstkowe z prac pisemnych mogą być wyrażane w następującej skali (stosowanie 

skali wynikać będzie ze specyfiki przedmiotu): 

 więcej niż 100% - celujący 

 91-100% - bardzo dobry 

 76-90% - dobry 

 56-75% - dostateczny 

 40-55% - dopuszczający 

 0-39% - niedostateczny 

 §58

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z najwyższą wagą.  

2. 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. 

 

 



68 

 

 §59

OCENY – ZASADY WYSTAWIANIA – zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa  
Postanowienia ogólne 

1. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostają zapoznani z:  

a) organizacją pracy w Warsztatach Szkolnych, 

b) regulaminem w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny, 

c) ogólnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

w Warsztatach Szkolnych. 

2. Uczniowie realizujący praktyczną naukę zawodu w Warsztatach Szkolnych przechodzą 

przez poszczególne działy, zgodnie z „planami przejść”. 

3. Warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć na zajęciach praktycznych jest odbycie 

przeszkolenia z zakresu przepisów bhp, które odbywa się na początku roku szkolnego.  

4. Nauczyciele zobowiązani są na pierwszych zajęciach przeszkolić wszystkich uczniów 

z zakresu przepisów bhp obowiązujących w danym dziale Warsztatów Szkolnych. 

Ocenianie uczniów 

Ocenianie uczniów odbywających zajęcia z praktycznej nauki zawodu. 

1. Celem zajęć z praktycznej nauki zawodu jest nabycie przez ucznia wiadomości 

i umiejętności, a także przyswojenie postaw i zachowań niezbędnych w późniejszym 

wykonywaniu zawodu. 

2. Cykl kształcenia w Warsztatach Szkolnych ma spowodować, że uczeń potrafi: 

a) czytać instrukcje, interpretować rysunki techniczne oraz schematy, 

b) zaplanować przebieg i sposób wykonania swojej pracy, 

c) posługiwać się instrukcjami użytkowania, tablicami, obliczać i dobierać parametry, 

d) posługiwać się podstawowymi narzędziami pomiarowymi i oceniać wyniki 

pomiarów, 

e) dobierać odpowiednie narzędzia i je nazywać, 

f) wykonywać podstawowe operacje (stosowne do zawodu), 

g) posługiwać się elektronarzędziami, 

h) dobierać środki ochrony osobistej do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań, 

i) stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i środowiska naturalnego, 

j) zaprezentować wykonaną przez siebie pracę i ocenić jej jakość, 

k) podać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenia, 

omdlenia, skaleczenia). 

3. Zajęcia realizowane w Warsztatach Szkolnych maja formę: 

a) ćwiczeń praktycznych, 
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b) zadań produkcyjnych. 

Kryteria oceniania 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia ujęte w planie wynikowym 

nauczyciela. 

2. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów wymagań 

programowych jest przedstawiany uczniom na pierwszych zajęciach odbywanych 

w danej pracowni. 

3. Ocenie podlegają także działania i postawy ucznia zaprezentowane przez: 

a) punktualne przybycie na zajęcia, 

b) posiadanie kompletnego stroju roboczego, 

c) prowadzenie zeszytu zajęć praktycznych, 

d) umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

e) planowanie zadania, 

f) zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy, 

g) jakość wykonania zadania praktycznego, 

h) wyczucie estetyki, 

i) umiejętność łączenia teorii z praktyką, 

j) umiejętność współdziałania ucznia w zespole, 

k) poszanowanie mienia w Warsztatach Szkolnych, 

l) przestrzeganie regulaminów Warsztatów Szkolnych, 

m) przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy, 

n) zaangażowanie ucznia podczas wszystkich form zajęć praktycznych, 

o) prezentowanie etapów wykonywanych zadań, 

p) wykonanie normy ilościowej. 

4. Obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a) Formy ustne: 

 odpowiedź, 

 aktywność na instruktażu wstępnym, bieżącym i końcowym, 

 prezentacja wykonanego zadania praktycznego. 

b) Formy pisemne: 

 testy, 

 sprawdziany. 

c) Formy praktyczne: 
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 ćwiczenia, 

 wykonanie zadania produkcyjnego, 

 sprawdzian praktyczny na stanowisku. 

Szczegółowe kryteria oceny z praktycznej nauki zawodu 

1. Uczeń w trakcie każdych zajęć praktycznych może uzyskać ocenę. 

2. Ocenę za każde zajęcia nauczyciel praktycznej nauki zawodu ustala według 

obowiązujących w ZSP kryteriów (PSO praktycznej nauki zawodu) i wpisuje do 

dziennika lekcyjnego. 

3. Ocena cząstkowa za poszczególne zajęcia jest określana na podstawie: 

a) ustnych odpowiedzi, 

b) pisemnych sprawdzianów, 

c) wykonywanych ćwiczeń i prac produkcyjnych, 

d) aktywności ucznia na zajęciach, 

e) przestrzegania przepisów bhp. 

4. Cześć teoretyczna (ustne lub pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności) zajęć 

z praktycznej nauki zawodu powinna oceniać znajomość zagadnień poznanych na  

teoretycznych przedmiotach zawodowych, a stanowiących podbudowę teoretyczną do  

realizacji zadania praktycznego, jak też sprawdzać przyswojenie wiadomości 

i umiejętności poznanych przez ucznia na poprzednich zajęciach z praktycznej nauki 

zawodu. 

5. Nieprzestrzeganie działań i postaw wymienionych poniżej skutkuje obniżeniem oceny 

z zajęć praktycznych: 

a) praca w niekompletnym stroju roboczym, 

b) przeszkadzanie w pracy kolegom, 

c) niewykonywanie poleceń nauczyciela, 

d) bałagan na stanowisku pracy, 

e) nieprzestrzeganie przepisów bhp, 

f) niewłaściwe uprzątnięcie stanowisk pracy, 

g) naruszenie dyscypliny pracy (spóźnienie na zajęcia, spóźnienie po przerwie, 

wnoszenie ubrań na dział, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, 

opuszczanie stanowiska pracy bez zezwolenia, spożywanie posiłków w czasie zajęć,  

przebieranie się przed zakończeniem zajęć, itp.). 

6. Ocenę śródroczną lub roczną ustalają wspólnie nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

uczący w danym roku szkolnym na podstawie ocen cząstkowych.  

7. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną śródroczną lub roczną za zajęcia praktyczne 

w przypadku, gdy: 
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a) nie uzyska wymaganych umiejętności i wiedzy na ocenę pozytywną zgodnie z PSO, 

b) jeżeli w pierwszym półroczu otrzymał ocenę niedostateczną i nie poprawił jej 

(tzn. nie wykonał ćwiczeń, potwierdzających nabycie umiejętności i wiedzy zgodnie 

z PSO), 

c) nie rozliczy 25% lub więcej nieobecności na zajęciach. 

8. Uczeń nie jest klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności na zajęciach praktycznej nauki zawodu, przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym półroczu lub roku szkolnym. 

9. Istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej z zajęć praktycznej nauki zawodu 

odbytych w danej pracowni. Warunkiem jest wykonanie na potrzeby pracowni lub 

Warsztatów Szkolnych pracy dodatkowej poza zajęciami. 

10. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną nauczyciele zajęć praktycznych 

informują uczniów i wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

Warunki ustalenia oceny z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej 
 odbywającej się poza Warsztatami Szkolnymi  

1. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu lub praktykę zawodową poza 

Warsztatami Szkolnymi ocenę uzyskują na podstawie: 

a) dostarczonej dokumentacji z odbytych praktyk,  

b) oceny i opinii wystawionej przez pracodawcę,  

c) kontroli praktyk dokonanej przez przedstawiciela zespołu oddelegowanego przez 

Dyrektora. 

2. Uczeń musi dostarczyć dzienniczek praktyk zawodowych, wraz z opinią i proponowaną 

oceną, nie później niż 7 dni po zakończeniu praktyk. Niedostarczenie dzienniczka jest 

równoznaczne z nie odbyciem praktyk zawodowych i nieklasyfikowaniem ucznia 

z danych zajęć. 

3. Ocena z praktyk zawodowych jest wystawiana przez komisję przedmiotową danej 

specjalności w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.  

4. Komisja ocenę proponowaną przez pracodawcę może obniżyć, podwyższyć lub 

pozostawić niezmienioną. 

5. Oceny z praktyk są wpisywane do protokołu i przekazywane wychowawcy.  

6. Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne poza szkołą ocenę śródroczną lub 

końcoworoczną od pracodawcy muszą dostarczyć nie później niż na 7 dni przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. Nie dostarczenie oceny jest 

równoznaczne z nie odbyciem praktycznej nauki zawodu i nieklasyfikowaniem. 

 §60

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 
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w Statucie Szkoły. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Ocena zachowania śródroczna i roczna wyrażana jest w sześciostopniowej skali: 

 ocena wyjściowa - dobre 

 oceny podwyższone - bardzo dobre, wzorowe 

 oceny obniżone - poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

4. Oceny zachowania wystawiane będą według zasad zawartych w WO zachowania.  

a) każdy uczeń rozpoczyna nowe półrocze z wyjściową liczbą 100 punktów, co 

odpowiada ocenie dobrej, 

b) w zależności od zaangażowania ucznia w życie szkoły i klasy, postawy, 

wywiązywania się z obowiązków szkolnych może on zdobyć w trakcie roku 

szkolnego dodatnie bądź ujemne punkty. 

5. Ocena zachowania za I i II półrocze wynika z liczby uzyskanych punktów, które: 

a) sumuje się w pierwszym półroczu – od 1 września do końca roku kalendarzowego 

(nie dotyczy klasy czwartej technikum, dla której zlicza się na tydzień przed RP 

klasyfikacyjną),  

b) sumuje się w drugim półroczu – od 1 stycznia do tygodnia przed końcową 

klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania:  

a) jest średnią arytmetyczną ilości punktów uzyskanych przez ucznia w pierwszym oraz 

drugim półroczu, 

b) nie może być wyższa o więcej niż dwa stopnie od oceny zachowania w drugim 

półroczu (tzn. na przykład jeżeli uczeń uzyskał ocenę naganną w drugim półroczu, 

nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna, nawet jeśli wynika to z punktacji).  

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania wynika z liczby uzyskanych 

punktów według skali: 

Ocena z zachowania Liczba punktów 

 punkty + punkty – 

wzorowe >140 nie więcej niż – 15  

bardzo dobre 101-140 nie więcej niż – 40 

dobre 100-71  
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poprawne 70-41  

nieodpowiednie 40-0  

naganne <0  

8. Zastrzeżenia do ustalenia oceny z zachowania: 

a) wzorowe może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów 

dodatnich i nie otrzymał więcej niż 15 punktów ujemnych w półroczu (30 w roku),  

b) bardzo dobre może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów 

dodatnich i nie otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych w półroczu (80 w roku), 

c) nieodpowiednie (przy dodatniej ilości punktów) lub naganne (przy ujemnej ilości 

punktów) otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego dostał Naganę Dyrektora, 

d) w przypadku popełnienia wykroczenia na terenie szkoły o wyjątkowo dużej 

szkodliwości społecznej lub czynu karalnego, wystawia się uczniowi ocenę naganną 

niezależnie od liczby uzyskanych punktów. 

9. Zachowanie ucznia podlega punktacji zawartej w Regulaminie punktacji zachowania 

uczniów oraz przyznawania kar i upomnień. 

10. Punktacja będzie odnotowana przez nauczycieli i wychowawcę w dzienniku lekcyjnym 

tak, aby rodzice mogli na bieżąco kontrolować zachowanie swoich dzieci nauczyciel 

zobowiązany jest potwierdzić wpisane punkty swoim skrótem z planu zajęć lub pełnym 

brzmieniem. 

11. Dodatkowe uwagi o zachowaniu ucznia – nieujęte w regulaminie – nauczyciele 

zobowiązani są odnotować w dzienniku lekcyjnym w uwagach z datą, gdy zdarzenie 

miało miejsce. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

13. Przy opracowywaniu powyższych zasad wzięto pod uwagę program wychowawczy 

szkoły.  

 §61

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
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długotrwałej choroby);  

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych;  

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań.  

6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z PSO, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy 

klasy.  

7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od  

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

9. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku, gdy uzyskanie dodatkowych punktów faktycznie wpłynie na 

podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

10. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun), a w przypadku ucznia pełnoletniego uczeń, może 

wnieść do wychowawcy klasy o podwyższenie przewidywanej klasyfikacyjnej oceny 

rocznej zachowania w ciągu 2 dni od terminu podania informacji o przewidywanej 

klasyfikacyjnej ocenie rocznej zachowania.  

11. Wychowawca klasy jest zobowiązany wskazać, jakie wymagania musi spełnić uczeń, 

z wyłączeniem kryterium dotyczącego frekwencji oraz czynów karalnych, wykroczeń lub 

postępowania w w/w sprawach, które nie podlegają weryfikacji, aby uzyskać dodatkowe 

punkty i wyższą klasyfikacyjną ocenę roczną zachowania. 

12. Jeśli w terminie na dzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną uczeń nie wywiąże się 

z przyjętych przez siebie zadań, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ulega 

podwyższeniu.  
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 §62

Tryb i warunki uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:  

a) w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Sprawdzian przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem  i jego rodzicom.  

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący  komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia  edukacyjne.  

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

6. Ustalona przez komisję roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej, 

oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

9. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 
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 §63

Promowanie uczniów oraz ukończenie szkoły  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  
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IX. EGZAMINY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 §64

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej na wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej poza egzaminem 

klasyfikacyjnym z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i zajęć 

praktycznych, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program 

nauki, 

b) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

6. 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). 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Dla ucznia w zakresie kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych obowiązkowych lub 

dodatkowych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 §65

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego.  

2. Podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub rodzic (prawny 

opiekun) ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego uczeń do Dyrektora Szkoły nie 

później niż przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, 

z których egzamin ma formę przede wszystkim zajęć praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału realizowanego na zajęciach 

edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

5. Zadania egzaminacyjne (część pisemną i ustną) przygotowuje nauczyciel egzaminujący 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

6. Termin egzaminu poprawkowego, który przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, ustala Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
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a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. Dyrektor może 

wtedy wyznaczyć jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne w tej lub w innej szkole za porozumieniem z dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin egzaminu poprawkowego; termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne;  

f) 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. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

W pozostałych przypadkach uczeń traci możliwość przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego. 

 §66

Egzamin maturalny 

1. W zespole przeprowadza się egzamin maturalny w terminie wyznaczonym przez CKE.  

2. Egzamin maturalny wewnętrzny i zewnętrzny odbywa się zgodnie z procedurami 

opartymi na aktualnych przepisach rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

3. W Zespole przeprowadza się próbny egzamin maturalny w części pisemnej w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

4. Każdy uczeń deklarujący przystąpienie do zewnętrznego egzaminu maturalnego jest 

zobowiązany do przystąpienia do pisemnego próbnego egzaminu maturalnego 

z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie zadeklarowanym na maturę 

zewnętrzną. 
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5. Wynik próbnego egzaminu maturalnego nauczyciel może przeliczyć za pomocą skali 

procentowo – punktowej na ocenę cząstkową z przedmiotu. 

6. Uczeń, który nie przystąpił w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie 

do próbnego egzaminu maturalnego w którejkolwiek z jego części jest zobowiązany 

do napisania w/w egzaminu w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły.  

7. Uczeń, który spóźni się na próbny egzamin maturalny zobowiązany jest zgłosić się 

do Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu do próbnej matury w tym 

dniu, lub o wyznaczeniu innego terminu. 

 §67

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

1. W zespole przeprowadza się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

dla uczniów zespołu i spoza zespołu w terminie wyznaczonym przez CKE zgodnie 

z obowiązującymi procedurami. 
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X. ZASADY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW 
 §68

Wyróżnienia i nagrody 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia: 

a) pochwałą wobec klasy, 

b) pochwałą wobec szkoły, 

c) nagrodami rzeczowymi, 

d) listem pochwalnym dla absolwentów oraz listem gratulacyjnym dla ich rodziców.  

2. Uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, gdy spełnia któryś z poniższych punktów: 

a) w Branżowej Szkole I-go stopnia – uzyskał w danym roku szkolnym 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,2 i ocenę 

z zachowania co najmniej dobrą, 

b) w Technikum Mechanicznym – uzyskał w danym roku szkolnym z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej 

dobrą, 

c) uzyskał z zajęć praktycznych odbywanych na terenie warsztatów szkolnych ocenę 

śródroczną bardzo dobry i ocenę końcoworoczną bardzo dobry, 

d) znalazł się na jednym z pierwszych dziesięciu miejsc w rankingu na „Najlepszego 

sportowca roku” – prowadzonego przez koordynatora ds. sportu w ciągu całego roku 

szkolnego, 

e) znalazł się na jednym z trzech miejsc w rankingu na „Najlepszego wolontariusza 

roku” – prowadzonego przez koordynatora ds. wolontariatu w ciągu całego roku 

szkolnego, 

f) jest laureatem konkursów, turniejów pozaszkolnych, 

g) angażuje się i wyróżnia w życiu szkoły. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny  

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Zespół może przyznać na koniec roku szkolnego „Nagrodę dla Superucznia”. 
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7. Kryteriami przyznania nagrody są: 

a) zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, 

b) średnia ocen, 

c) bardzo dobra lub celująca ocena z zajęć praktycznych, 

d) prace społeczne, 

e) działalność wolontarystyczna, 

f) miejsce w rankingu na najlepszego sportowca, 

g) ewentualnie: najlepszy spawacz, najlepszy mechanik itp.  

 §69

Kary i konsekwencje 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych i naruszenie 

porządku szkolnego uczeń może zostać ukarany. Nie mogą być stosowane kary 

naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

2. Wobec ucznia można zastosować następujące kary: 

a) upomnienie wychowawcy klasy, 

b) pisemna nagana wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 

c) upomnienie Dyrektora Zespołu, 

d) pisemna nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców i załączeniem do 

arkusza ucznia, 

e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach, wycieczkach 

z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

f) naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów (warunkowy 

pobyt w szkole), 

g) przeniesienie ucznia do innej szkoły decyzją Kuratora Oświaty z pisemnym 

powiadomieniem rodziców, 

h) skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu. 

3. W sytuacji, gdy uczeń pełnoletni swoim zachowaniem spowoduje zniszczenie mienia 

szkoły czy osób przebywających na terenie szkoły jest on zobowiązany do naprawienia 

wyrządzonej szkody w sposób ustalony z pokrzywdzonym, w przypadku, gdy ten wyrazi 

zamiar polubownego załatwienia sprawy. W przeciwnym przypadku stosuje się przepisy 

prawa. 

4. W sytuacji, gdy uczeń niepełnoletni swoim zachowaniem spowoduje zniszczenie mienia 

szkoły czy osób przebywających na terenie szkoły powiadamia się o zdarzeniu 

rodziców/opiekunów prawnych i są oni zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody 

w sposób ustalony z pokrzywdzonym, w przypadku, gdy ten wyrazi zamiar polubownego 

załatwienia sprawy. W przeciwnym przypadku stosuje się przepisy prawa. 
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5. W przypadku zanieczyszczania terenu szkoły uczeń jest zobowiązany do 

uporządkowania zanieczyszczonego przez siebie terenu szkoły, rodzice ucznia 

niepełnoletniego informowani są o w/w fakcie. 

6. Uczeń niepełnoletni nie może być skreślony z listy uczniów Zespołu. 

7. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia niepełnoletniego do innej szkoły w przypadku, gdy: 

a) zachowanie ucznia stwarza zagrożenie życia i zdrowia innych osób na terenie 

Zespołu, 

b) zachowanie ucznia na terenie Zespołu uniemożliwia funkcjonowanie szkoły w jej 

ustawowym zakresie. 

8. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów Zespołu w drodze decyzji przez 

Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w sytuacjach takich, jak:  

a) nieuczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i/lub praktyki zawodowe 

w wymiarze uniemożliwiającym klasyfikację ucznia, 

b) dopuszczenie się przez ucznia wykroczenia lub czynu karalnego, 

c) demoralizowanie innych uczniów, 

d) permanentne naruszanie postanowień Statutu, 

e) stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia innych osób na terenie Zespołu, 

f) przebywanie przez ucznia w miejscu odosobnienia. 

9. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od 

daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

XI. Ceremoniał szkolny 
 §70

1. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Umiejętność 

właściwego zachowania i kultura języka jest podstawą funkcjonowania 

w społeczeństwie. Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach 

i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości 

szkolnych. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w ZSP w Zelowie norm 

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, 

który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły. Opisuje 

symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc 
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w organizacji uroczystości szkolnych. 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie posiada: 

a) patrona – Jana Kilińskiego, 

b) sztandar szkoły, 

c) kronikę szkoły, 

d) logo szkoły. 

 §71

Poczet sztandarowy 

1. Sztandar szkoły jest symbolem naszej szkoły. Uroczystości z udziałem sztandaru 

wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru 

do prezentacji, właściwych postaw oraz jego poszanowania.  

2. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w budynku szkoły. W tym samym 

miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

a) biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, 

b) białe rękawiczki. 

4. Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży: jeden uczeń, 

b) asysta: dwóch uczniów lub dwie uczennice. 

5. W danym roku szkolnym funkcjonują dwa poczty sztandarowe: zasadniczy i rezerwowy. 

Poczet zasadniczy tworzą uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym udzielali się już 

w ten sposób. W skład pocztu rezerwowego wchodzą uczniowie, których typowali 

wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski. Stanowi on wsparcie dla pocztu 

zasadniczego. Kandydatury do składu pocztu rezerwowego, zgłaszane są za zgodą 

wychowawcy, nauczycieli i rodziców uczniów do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

6. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie 

i godni tego zaszczytu tj.: 

a) mający zadowalające wyniki w nauce, 

b) odznaczający się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją, 

c) wyróżniający się aktywnością społeczną w środowisku szkolnym, 

d) w miarę możliwości osoby mieszkające w Zelowie (dyspozycyjność pocztu 

w nagłym wypadku losowym). 

7. Kadencja pocztu zasadniczego trwa rok szkolny. Poczet rezerwowy przejmuje obowiązki 

pocztu zasadniczego w dniu zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas 

najstarszych. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują nagrody książkowe. 

8. Uczniowie wchodzący w skład pocztu, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych 
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i pozaszkolnych, powinni posiadać strój galowy tj. chłopcy: białe koszule i garnitur, 

dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice. 

9. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, a więc i pocztu sztandarowego jest nauczyciel 

zatrudniony w ZSP w Zelowie w pełnym wymiarze godzin. 

 §72

Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego szkoły 

1. Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych  

w harmonogram pracy szkoły: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

c) Święto Edukacji Narodowej, 

d) Święto Odzyskania Niepodległości, 

e) Święto Patrona Szkoły, 

f) pożegnanie uczniów klas czwartych, 

g) zakończenie roku szkolnego uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. 

2. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz 

z oddelegowanym nauczycielem bierze udział w następujących uroczystościach poza 

szkołą: 

a)  Święto Odzyskania Niepodległości, 

b)  święta i uroczystości religijne, 

c)  msze św. z okazji uroczystości rocznicowych, 

d)  msze i uroczystości pogrzebowe pracowników, 

e)  na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

3. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: Baczność, po której wszyscy obecni 

wstają i przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wprowadzić – Poczet 

wchodzi na salę gimnastyczną głównym wejściem. Podczas przemarszu dopuszcza się 

oparcie sztandaru na ramieniu. Chorąży ze sztandarem idzie w środku, a przed i za 

chorążym idzie asysta. Poczet zajmuje miejsce wyznaczone miejsce i podnosi sztandar 

do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę: Do hymnu – 

odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest 

pochylony pod kątem 45 stopni. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący  

podaje kolejną komendę: Po hymnie - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

swobodną. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: Baczność – 

wszyscy obecni wstają. Poczet sztandarowy wyprowadzić – poczet opuszcza salę. 

4. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje 
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w wyznaczonym miejscu, podnosząc sztandar do pionu. W czasie Mszy Świętej lub innej 

uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują 

żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”. 

5. Pochylenie sztandaru do przodu w pozycji "baczność" następuje w sytuacjach: 

a) podczas podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz 

w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawianiu Najświętszego 

Sakramentu, 

b)  podczas opuszczania trumny do grobu, 

c)  podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

d)  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą 

osobę. 

6. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

a) "zasadnicza" – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, 

jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania 

i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu, 

b)  "prezentuj" – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest 

tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,  

c)  "salutowanie sztandarem" – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 

45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania 

przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa 

oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej, 

d)  "na ramię" – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego 

pod kątem około 45 stopni, 

e)  "spocznij" – postawa pocztu sztandarowego. 

7. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia szkoły przez klasy najstarsze. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze 

sztandarem, przy zachowaniu wcześniej omówionych komend. Następnie prowadzący 

uroczystość podaje komendę: "Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp" – 

przychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży z przodu 

sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos 

trzecioklasista – dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol naszej szkoły Niech łączy serca i umysły – nas 

wszystkich – Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego 

w Zelowie.” Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: „Przyjmujemy od 

Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki 

i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego 

w Zelowie.” Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, a chorąży 

sztandar. Stary skład pocztu wychodzi. 
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8. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy 

uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych 

ustawiają się po jednej stronie sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami 

i powtarza za prowadzącym rotę ślubowania. Rota ślubowania: „MY – uczniowie klas 

pierwszych, wstępujący w progi ZSP w Zelowie, świadomi powagi chwili uroczyście 

ślubujemy! Strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji, brać przykład z ludzi 

rzetelnych, stawiać dobro kraju ponad własne, rozwijać w sobie postawę obywatelską. 

Pamiętając, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli i rodziców, 

ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania I starać się odpowiedzieć na ten trud 

własnym wysiłkiem. Niech naszej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zelowie przyświeca hasło: ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM! 

Ślubujemy!!!” 

 §73

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi 

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt  

i uroczystości: 

a) Dzień Edukacji Narodowej; 

b) Święto Patrona Szkoły; 

c) święta państwowe;  

d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

2. W dniach żałoby - flagę, przewiązaną kirem opuszcza się do połowy masztu. 
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XII. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I 

ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZY ORGANAMI 

SZKOŁY 
 §74

1. Dyrektor Zespołu jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy 

z  pozostałymi Organami Szkoły. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich 

kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły. 

3. Dyrektor wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa – 

wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci 

moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.  

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 

o wstrzymaniu wykonania uchwały 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 lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

5. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo 

odwołania do Dyrektora Zespołu, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści 

uchwały. 

6. W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez Dyrekcję Szkoły, podległych 

jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne 

zażalenie do Dyrektora Zespołu i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia 

zażalenia. 

  §75

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, 

przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) – Dyrektor Zespołu, 

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie 

możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć l miesiąca od ich powstania.  

2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy 

z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

  §76

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji.  

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły odpowiednio 

poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 
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Dyrektorowi Zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się 

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich 

podjęcia. 

 §77

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

a) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danej klasie a uczniami tej klasy, 

b) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy, 

c) Dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu. 

2. Od orzeczenia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 

2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor.  

4. W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora, strony mogą odwołać się 

do organu prowadzącego szkołę.  

5. Konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej 

ze stron organ prowadzący szkołę.  

6. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:  

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor, 

b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do 

organu prowadzącego szkoły. 

 §78

1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Dyrektor  

a) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

b) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

c) dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w Statucie Szkoły, w swej działalności 

kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

3. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 
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a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego,  

b) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu 

przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie, 

c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Zespołu, którego decyzje są 

ostateczne. 

4. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej.  

5. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność 

tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. 



91 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 §79

1. Technikum, Branżowa Szkoła I-go stopnia używają pieczęci urzędowej, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących 

w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu. 

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się 

nazwę szkoły. 

4. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę szkoły 

i  nazwę Zespołu. 

5. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

 §80

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową na podstawie odrębnych przepisów. 

 §81

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 §82

1. Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej każdorazowo 

w przypadkach zmian zachodzących w przepisach prawa, zmian w specyfice Zespołu, 

potrzeb nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej, 

zalecenia organów kontrolnych lub innych potrzeb. 

2. Nowelizacja statutu to uchylenie niektórych przepisów, zastąpienie niektórych przepisów 

przepisami o innej treści lub brzmieniu lub dodanie do statutu nowych przepisów.  

3. Nowelizację Statutu uchwala Rada Pedagogiczna w formie uchwały.  

4. Uchwalony Statut – tekst ujednolicony – Dyrektor przesyła do organu prowadzącego. 
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