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I. Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 
 

1. Nazwa i siedziba szkoły: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Ty-

toniowa 6, 16-300 Augustów  

2. Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Augustowski, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty, ul. Rynek Kościuszki 9, 

15-950 Białystok 

4. W skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie wcho-

dzą:  

 Technikum nr 2  

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  

5. Technikum nr 2 kształci w zawodach i specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkol-

nictwa zawodowego.  

Wykaz zawodów:  

 technik mechanik [311504],  

 technik żywienia i usług gastronomicznych [343404], 

 technik organizacji turystyki [422103], 

6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 kształci w zawodach: 

 kucharz [512001], 

 mechanik pojazdów samochodowych [723103]. 

7. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi 

kształcenie. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminów potwierdzających kwali-

fikacje zawodowe.  

8. Zespół Szkół Technicznych pozwala osiągnąć wykształcenie średnie oraz branżowe zasadni-

cze, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egza-

minu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

9. Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną może wnioskować do organu prowa-

dzącego o tworzenie kierunków kształcenia zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa za-

wodowego oraz nowych typów szkół. 

10. Zespół używa pieczęci urzędowych wspólnych dla wszystkich szkół oraz pieczęci urzędowych 

odrębnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

11. Szkoła jest jednostką budżetową. 

12. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:  

 ZST - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,  

 Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Augustowski,  
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 Organie nadzorującym - należy przez to rozumieć organ sprawujący nadzór pedago-

giczny, tj. Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku,  

 Statucie - należy przez to rozumieć Statut ZST,  

 Szkole - należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład ZST,  

 Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, 

 uczniach - należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w ZST,  

 klasie - należy przez to rozumieć oddział szkolny,  

 Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną wszystkich szkół wchodzących w 

skład ZST,  

 Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora ZST,  

 Technikum - należy rozumieć Technikum nr 2 w Augustowie 

 Branżowa Szkoła - należy rozumieć Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Augustowie,  

 pracodawcy - należy przez to rozumieć właściciela zakładu, z którym Szkoła podpisała 

umowę lub porozumienie o realizacji kształcenia praktycznego,  

 e-dziennik - należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny,  

 SCBI - należy przez to rozumieć Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne 

 IPET – należy rozumieć Indywidualny Program Edukacjno-Terapeutyczny 

 ITN - należy rozumieć indywidualny tok nauki 

 CKE - należy rozumieć Centralną Komisję Egzaminacyjną 

 nauczycielach - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,  

 wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wy-

chowawczej powierzono jeden z oddziałów w ZST,  

 rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem,  

 Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski ZST.  
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II. Cele i zadania szkoły 

 

§ 2 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wy-

danych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym ZST. 

2. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP oraz wskazaniami zawartymi w Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.  

3. Szkoła opracowała Model Absolwenta. Stanowi on integralną cześć oferty edukacyjnej, 

a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

4. Model absolwenta Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego: 

Absolwent Technikum nr 2 w Augustowie to obywatel Europy XXI wieku, który:  

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,  

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmioto-

wych,  

c) posługuje się sprawnie językami obcymi,  

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Augustowie to człowiek:  

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  

b) twórczo myślący,  

c) umiejący skutecznie się porozumiewać,  

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.  

5. ZST wspiera realizację wszelkich inicjatyw edukacyjnych i innych zadań na rzecz oświaty 

w powiecie i regionie, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu programów z wykorzystaniem 

funduszy europejskich.  

6. ZST może zawierać umowy i porozumienia w zakresie celów statutowych zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 

 

 

 

§ 3 
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1. Głównymi celami szkoły jest:  

a) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia od-

powiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kultu-

rowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,  

b) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

c) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia, 

d) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

e) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na za-

sadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego roz-

woju. 

2. Celem kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 

jest: 

a) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły, 

b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości pod-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjono-

wanie we współczesnym świecie, 

d) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

e) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

3. Celem kształcenia zawodowego jest: 

a) przygotowanie uczniów do pracy zawodowej, 

b) przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, 

c) kształcenie kompetencji społecznych i personalnych. 

 

§ 4 
 

1. Do zadań Szkoły należy: 

a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę, 

b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb z uwzględnieniem potrzeb młodzieży niepełnosprawnej, 

c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 
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d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania z uwzględnieniem 

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem 

e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia 

i nauczania, 

f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycie-

lom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowa-

niem zasad higieny psychicznej, 

h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia, 

i) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły, 

j) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz nie-

dostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepi-

sach, 

k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 

l) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, ję-

zykowej i religijnej, 

m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom po-

zostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

n) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie re-

alizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróco-

nym czasie, 

o) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do po-

ziomu przygotowania uczniów, 

p) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształ-

cenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawo-

dowe, upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

q) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie za-

jęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyj-

nych nauczania, 

r) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwie-

nie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, 

s) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, 

t) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności two-

rzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 
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u) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska wy-

chowawczego w szkole oraz wspierania zadań szkoły, 

v) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi in-

dywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzial-

ność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobi-

sta, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmo-

wanie inicjatyw i pracy zespołowej, 

w) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

x) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej poprzez 

wdrażanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowania właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska, 

y) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 

z) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, po-

rządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem techno-

logii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów, 

aa) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego od-

bioru i wykorzystywania mediów, 

bb) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidło-

wego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczają-

cych dostęp do zasobów sieciowych w Internecie, 

cc) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji, 

dd) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji, 

ee) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

ff) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy, 

gg) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczest-

nictwu w życiu gospodarczym. 

2. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem lokalnym, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość reali-

zacji tych oczekiwań. 

3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodzi-

ców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji 

celów i zadań Szkoły.  

4. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy ad-

ministracyjno–obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psy-

chologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w po-

rozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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§ 5 

Sposoby realizacji zadań szkoły 
 

1. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 

działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem pro-

wadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi re-

gionu. 

2. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę progra-

mową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie 

z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.  

3. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego 

zwany dalej "programem nauczania ", dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być do-

stosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać 

warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani 

są uwzględniać poniższe zasady: 

a) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny, 

b) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w pod-

stawie programowej, 

c) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub 

odpowiednio zawodowego, 

d) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym, 

6. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.  

7. Program nauczania ogólnego zawiera : 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości in-

dywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, 

w jakich program będzie realizowany, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 

a) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programo-

wej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-

wej, 
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b) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z za-

kresu kształcenia zawodowego ustalonych przez Dyrektora szkoły w szkolnym planie 

nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące: 

 uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, które po-

winny być osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje 

kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć, 

 opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o któ-

rych mowa w ust. 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w 

zależności od potrzeb i możliwości uczniów, 

 opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem 

warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podsta-

wie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o 

którym mowa w ust. 1, 

c) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego i jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycz-

nym. 

9. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania i programu nauczania zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. Decyzję w tej sprawie wydaje Dyrektor po zasięgnięciu opi-

nii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

10. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orze-

czeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów 

zagrożonych niedostosowanie społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy 

kółek zainteresowań dopuszcza Dyrektor szkoły. 

11. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub 

materiałów. 

12. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Profilaktyczno-Wy-

chowawczym. 

13. Program Profilaktyczno-Wychowawczy- na dany rok szkolny opracowuje zespół składający 

się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych 

przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 

14. Każdy odział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczą-

cych w szkole. 

15. W miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edu-

kacyjny. 

16. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wnio-

sek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony 

wniosek rodziców danej klasy w następujących przypadkach: 

a) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy/opiekuna kursu, 
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b) postępowania niezgodnego z zasadami etyki, 

c) utraty zaufania wychowanków, 

d) w innych szczególnych przypadkach. 

17. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną nad 

uczniami: 

a) rozpoczynającymi naukę w Szkole, 

b) znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i lo-

sowych, 

c) szczególnie uzdolnionymi, 

d) o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

18. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach 

międzylekcyjnych. 

19. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając 

uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sani-

tarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

20. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami poprzez pełnienie dyżurów według ustalonego 

przez Dyrektora szkoły harmonogramu.  

21. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek or-

ganizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

22. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych za-

jęć 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, 

 udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzy-

wają pomoc medyczną, 

 zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeń-

stwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków. 

23. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie 

czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimna-

stycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska. 

24. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu podejmuje działania zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju. 
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25. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest ucz-

niom, rodzicom i nauczycielom. 

26. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a 

udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
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III Organy szkoły 

 

§ 6 
 

Organami ZST są:  

 Dyrektor,  

 Rada Pedagogiczna,  

 Rada Rodziców,  

 Samorząd Uczniowski.  

 

§ 7 
 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:  

a) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,  

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole,  

c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

d) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,  

e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,  

f) tworzenie zespołów przedmiotowych, Zespołu Wychowawczego oraz powoływanie 

ich przewodniczących,  

g) powoływanie koordynatorów do spraw: matur, egzaminów zawodowych, ewaluacji, 

praktyk i kursów zawodowych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, promocji 

szkoły. Zakres obowiązków dla koordynatorów określa Dyrektor oddzielnym doku-

mentem,  

h) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,  

i) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpo-

wiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyj-

nej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,  

j) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczy-

cielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

k)  współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,  

l) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz eg-

zaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,  

m) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych or-

ganizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  
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n) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogól-

nych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz infor-

macji o działalności szkoły,  

o)  dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów na-

uczania,  

p)  podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązy-

wać od początku następnego roku szkolnego,  

q) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-

czania, takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami,  

r) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasię-

gnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ pro-

wadzący na ten cel w budżecie szkoły,  

s) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

t) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,  

u)  skreślenie ucznia z listy uczniów.  

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, 

należy w szczególności:  

a) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami 

i pracownikami niebędącymi nauczycielami,  

b) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowni-

ków szkoły,  

c) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

d) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzi-

ców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozosta-

łych pracowników szkoły,  

e) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają 

status pracowników samorządowych,  

f) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole,  

g) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodo-

wym,  

h) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do reali-

zacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,  

i) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę,  

j) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.  
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§ 8 
 

1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

2. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

§ 9  
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ZST w zakresie realizacji jego statutowych za-

dań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a) zatwierdzanie planów pracy ZST,  

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

c) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w ZST,  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ZST we współpracy z ko-

ordynatorem do spraw doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzenie we-

wnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy ZST, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalek-

cyjnych,  

b) projekt planu finansowego szkoły,  

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ra-

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

e) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszcze-

niem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,  

f) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

g) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stano-

wisk,  

h) stanowiska Dyrektora i wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze opiniuje Rada 

Pedagogiczna w głosowaniu tajnym.  

4. Rada Pedagogiczna ponadto:  

a) przygotowuje projekt zmian statutu ZST i uchwala Statut,  

b) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole,  

c) typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.  
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5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

6. 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.  

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regula-

minie.  

 

§ 10  
 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,  

b) wspieranie działalności statutowej ZST oraz możliwość gromadzenia w tym celu fun-

duszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,  

c) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowi-

sko Dyrektora.  

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-pro-

filaktyczny.  

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa wymieniony regulamin.  

 

§ 11 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie ZST  

2. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy:  

a) zapoznanie się z programem nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

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

c) organizacja życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajanie własnych zainteresowań,  

d) organizowanie wolontariatu, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozu-

mieniu z Dyrektorem,  

e) wybór nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.  

 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo:  



 
17 

 

a) uczestnictwa i opracowaniu tej części planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

która  

b) uczestnictwa i opracowaniu tej części planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, 

która dotyczy życia społeczności uczniowskiej,  

c) przedstawiania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,  

d) informowania społeczności uczniowskiej o swoich programach, opiniach, problemach,  

e) redagowania gazetek szkolnych i audycji radiowych, dysponowania, w porozumieniu 

z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu wypracowanymi przez 

młodzież,  

f) organizowania wolontariatu, działalności rozrywkowej, kulturalnej, oświatowej, spor-

towej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumie-

niu z Dyrektorem.  

 

§ 12 
 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompe-

tencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu 

i planów pracy szkoły.  

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 

z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.  

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 

informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpo-

średnio lub pośrednio poprzez Dyrektora.  

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor, po wysłuchaniu 

zainteresowanych stron. 
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IV Organizacja pracy szkoły 
 

§ 13 

Informacje ogólne 
 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw 

edukacji dotyczących organizacji roku szkolnego.  

2. Terminy egzaminów maturalnych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustalone są 

w odrębnych przepisach. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

4. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw eduka-

cji.  

 

§ 14 
 

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

arkusz organizacji ZST. Dyrektor opracowuje arkusz i dokonuje zmian po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych i z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji ZST Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, w którym kształci ZST, 

zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

4. Poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, uczniów w Branżowej 

Szkole, prowadzone są na terenie szkoły, a także u pracodawców na podstawie umowy za-

wartej pomiędzy daną jednostką a szkołą lub uczniem. 

5. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem 

ich zainteresowań, potrzeb rozwojowych oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i fi-

nansowych.  

6. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane z przedmiotów posiadających podstawę progra-

mową lub w oparciu o program własny.  

7. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.  

8. Realizacja zajęć pozalekcyjnych jest dokumentowana w sposób określony zarządzeniem Dy-

rektora.  

9. Szkoła umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz wycho-

wania do życia w rodzinie. 
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§ 15 

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej są:  

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,  

c) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, 

d) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

e) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

f) praktyczna nauka zawodu, 

g) zajęcia prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

a) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowa-

dzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń 

prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

b) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie, 

c) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edu-

kacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla da-

nych specjalizacji zawodowych, zajęcia WF-u, rozszerzenia z dwóch przedmiotów 

ogólnokształcących,  

d) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów eduka-

cyjnych: zajęcia z j. obcego, z WF-u, z edukacji dla bezpieczeństwa, 

e) w toku nauczania indywidualnego,  

f) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

g) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

h) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształ-

cenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, 

wychowania fizycznego (2 godz.), 

i) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy na-

ukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szko-

leniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich,  

j) praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w zakła-

dach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a danym zakładem pracy.  

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i SU może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć. 
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§ 16 

Organizacja nauczania 
 

1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w prze-

pisach prawa. 

2. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów 

pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczeń nieuczęszczający na lekcje religii/etyki ma obowiązek przebywania w Szkolnym Cen-

trum Biblioteczno-Informacyjnym, jeżeli katecheza jest pomiędzy innymi zajęciami lekcyj-

nymi. 

4. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii infor-

macyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły na podstawie zaświadcze-

nia lekarskiego. 

5. Uczeń zwolniony ma obowiązek uczęszczać na lekcje w/w przedmiotów, jeżeli w tygodnio-

wym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi, 

jednak może nie uczęszczać na zajęcia, z których jest zwolniony, jeśli umieszczone są w planie 

lekcji jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii po-

radni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją roz-

wojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka ob-

cego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji admi-

nistracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku 

nauki poza szkołą. 

8. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramo-

wania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

9. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut, w tym jedna 15 minutowa, po 3. lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 

Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym 
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1. Szkoła może kształcić uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno–pe-

dagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofi-

zyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształ-

cenia specjalnego. 

4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres na-

uki.  

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje RP w formie 

uchwały stanowiącej. 

6. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wycho-

wawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

7. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor szkoły nie później niż do końca lu-

tego w ostatnim roku nauki w szkole. 

8. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku braków 

w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej konty-

nuowanie nauki w wyższej klasie spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi 

nieobecnościami, 

9. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziało-

wych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi 

się w grupach nie przekraczających 20 osób. 

10. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i języ-

ków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób. 

11. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w któ-

rym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 24 rok życia. 

12. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każ-

dym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na ucznia. 

13. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

14. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

15. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający, 

po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny 

program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.  
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16. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

17. Zespół wspierający na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględ-

niając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz 

w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji IPET. 

18. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w formie: 

a) korekcyjno – kompensacyjne, 

b) zajęcia specjalistyczne: terapia zajęciowa, socjoterapeutyczne, etc, 

19. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiada-

jących kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostoso-

waniem społecznym. 

20. Nauczyciele, o których mowa w pkt. 20: 

a) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w 

programie, 

b) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi nie-

dostosowaniem społecznym, 

c) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczy-

cieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizo-

wanych przez nauczycieli i specjalistów, 

d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi spo-

łecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

21. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możli-

wości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz za-

grożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 

przez nauczycieli, o których mowa w pkt. 20, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

22. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz eg-

zaminu potwierdzającego w zawodzie, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-

prowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie do-

stosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostoso-

wani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowa-

nych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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23. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szcze-

gólności na: 

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu od-

powiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

b) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu, 

c) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnospraw-

ności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w 

obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

24. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

dojrzałości, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu-

kacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 

ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegó-

łową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie ustalonym przez 

CKE, w którym przeprowadzany jest egzamin.  

25. Zapewnienie warunków, o których mowa w pkt. 25 należy do obowiązków przewodniczą-

cego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 18 

Nauczanie indywidualne 
 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opieku-

nów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psy-

chologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidu-

alne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń doty-

czących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3.  Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w pla-

cówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku 

nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia 

zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  
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6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego na-

uczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, Dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem 

spełnienia łącznie dwóch warunków: 

a) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz  

b) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogól-

nego/zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także 

miejsca, w których zajęcia są organizowane.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może ze-

zwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są rea-

lizowane.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wnio-

sek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do dziennika elektronicznego.  

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

11. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidu-

alnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi dla uczniów technikum i szkoły branżowej - od 12 do 16 prowadzonych w 

co najmniej 3 dniach. 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego oso-

bowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia za-

warte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwija-

jących zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna praw-

nego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, 

z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

15. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego pro-

gramu nauki zgodnie z przepisami. 

 

 

 

 

§ 19 

Organizacja kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych 
 



 
25 

 

1. Zajęcia w ramach kształcenia praktycznego, stanowiące realizację podstaw programowych 

ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach mię-

dzyoddziałowych. Kształcenie praktyczne może odbywać się u pracodawców na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Szkołą a pracodawcą.  

2. Organizacją praktyk zajmuje się Dyrektor. 

 

§ 20 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 
 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej w for-

mie elektronicznej i papierowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

§ 21 

Organizacja wychowania i opieki 
 

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegó-

łowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

i Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. 

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczy-

ciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. 

Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w 

wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

3. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 

celu przygotować ucznia do:  

a) pracy nad sobą, 

b) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa,  

c) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie 

godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja,  

d) rozwoju samorządności,  

e) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska,  

f) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą,  

g) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły 

gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

 

 

§ 22 

Współpraca z rodzicami 
 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wycho-

wawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 
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2. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki, profilaktyki opiera 

się na: 

a) znajomości i akceptacji przez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowaw-

czych, profilaktycznych w szkole oraz znajomości systemu oceniania i promowania,  

b) współdziałaniu z nauczycielami wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-wy-

chowawczych szkoły,  

c) rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów w nauce i zachowaniu, 

przyczyn występowania ewentualnych trudności,  

d) wyrażaniu przez rodziców i przekazywaniu dyrekcji własnego zdania i uwag odnoszą-

cych się do pracy szkoły,  

e) planowych, systematycznych spotkań rodziców z wychowawcą ucznia (zgodnie z pla-

nem pracy szkoły),  

f) konsultacjach indywidualnych z nauczycielami (zgodnie z harmonogramem konsulta-

cji),  

g) zachęceniu rodziców do włączenia się w organizację życia szkolnego (udziału w uro-

czystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach itp.),  

h) stworzeniu rodzicom warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych: 

życzliwej i przyjaznej atmosfery, zachowania tajemnicy itp.,  

i) współdziałania w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  

j) współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, 

jak i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania.  

3. Rodzice mają prawo do:  

a) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz 

współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Ro-

dziców,  

b) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,  

c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce i zacho-

wania swojego dziecka,  

d) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów,  

e) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.  

4. Spotkania z rodzicami oraz konsultacje indywidualne odbywają się zgodnie z ustalonym na 

początku roku szkolnego harmonogramem. 

 

 

§ 23 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 
 

1. Innowacja pedagogiczna jest integralnym elementem działalności szkoły. 

2. Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mają na celu poprawę 

jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia 
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3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, może być wprowa-

dzona w całej szkole, w oddziale lub grupie. 

4. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działal-

ności innowacyjnej oraz każdej innej w celu wspierania zadań szkoły. 

5. Decyzję o współpracy i jej zasadach każdorazowo podejmuje Dyrektor. 

 

§ 24 

Praktyki studenckie  
 

1. Zespół Szkół Technicznych może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczy-

cieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia za-

wartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a 

szkołą wyższą.  

 

§ 25 

Biblioteka szkolna 
 

1. W Zespole Szkół Technicznych działa Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne 

2. Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne jest miejscem służącym realizacji potrzeb i zain-

teresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w wiedzy 

o regionie.  

3. SCBI jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy, nauczycieli przedmiotów oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.  

4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i ob-

sługi, rodzice oraz – za zgodą Dyrektora – społeczność lokalna. Mają oni prawo do bezpłat-

nego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.  

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku 

szkolnego. 

6. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 

skontrum. 

7. Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określa wewnętrzny Regulamin Biblioteki.  

8. Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń i umożliwia:  

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

b) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,  

c) korzystanie z księgozbioru podręcznego i czytelni,  

d) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego oraz lekcji przedmio-

towych z wykorzystaniem zbiorów 

e) korzystanie z komputerów i Internetu w Centrum Multimedialnym.  
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9. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor szkoły:  

a) zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia, środki finansowe na funkcjono-

wanie biblioteki oraz kadrę biblioteki,  

b) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokólarne przekazanie przy zmianie 

pracownika.  

10. Zbiory biblioteki obejmują: księgozbiór podręczny, literaturę piękną (w tym lektury szkolne), 

podręczniki oraz literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin, literaturę pedagogiczną i 

psychologiczną dla nauczycieli, czasopisma przedmiotowo-metodyczne, zbiory audiowizu-

alne.  

11. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz zatrudniony według norm określonych od-

rębnymi przepisami.  

12. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują: zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli i sprzętu, 

druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.  

13. Skontrum jako metodę przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece szkolnej przeprowadza 

się co najmniej raz na 10 lat. 

 

§ 26 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 
 

1. Dyrektor szkoły powołuje stałe i doraźne zespoły nauczycielskie.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

a) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole, 

b) koordynowania działań w szkole, 

c) zwiększenia skuteczności działania, 

d) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami, 

e) doskonalenia umiejętności indywidualnych, 

f) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, 

g) doskonalenia współpracy zespołowej, 

h) wymiany doświadczeń między nauczycielami, 

i) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowa-

nia i organizacji, 

j) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wy-

konywaniu zadań, 

k) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli, 

3. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może co-

rocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na sta-

nowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

4. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

5. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 



 
29 

 

6. Przewodniczący przedkłada na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku spra-

wozdanie z prac zespołu. 

7. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach odpowiedniego zespołu. 

8. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  

 Zespół Wychowawczy,  

 Zespół Przedmiotów Humanistycznych, 

 Zespół Sportowo-Obronny, 

 Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, 

 Zespół Przedmiotów Matematyczno-Przyrodnicznych, 

 Zespół ds. Promocji Szkoły. 

9. Poszczególne zespoły tworzą nauczyciele: 

 Zespół Wychowawczy - wychowawcy poszczególnych klas oraz pedagog szkolny, 

 Zespół Przedmiotów Humanistycznych - nauczyciele języka polskiego i języków ob-

cych, historii, WOS, religii/etyki, 

 Zespół Przedmiotów Matematyczno–Przyrodniczych - nauczyciele matematyki, biolo-

gii, geografii, informatyki, chemii, 

 Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych - nauczyciele teoretycznych i praktycz-

nych przedmiotów zawodowych,  

 Zespół Sportowo-Obronny - nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpie-

czeństwa. 

 

§ 27 

Doradztwo zawodowe 
 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia,  

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz plano-

waniem kształcenia i kariery zawodowej,  

d) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w za-

kresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

e) wspieranie nauczyciel, wychowawców udzielaniu pomocy psychologiczno – pedago-

gicznej, 

f) udzielanie indywidualnych porad uczniom i nauczycielom.  

2. Dyrektor powołuje koordynatora do spraw Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawo-

dowego w szkole. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor wyznacza na-

uczyciela do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. 
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3. Organizację doradztwa zawodowego reguluje dokument Wewnątrzszkolnego systemu do-

radztwa zawodowego. 

 

§ 28 

Wolontariat 
 

1. W szkole realizowane są działania w zakresie wolontariatu wynikające z Programu Profilak-

tyczno-Wychowawczego oraz funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła 

Caritas. 

2. Wolontariat szkolny zakłada bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczy-

cieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących, jest elementem kształtowania u uczniów 

postaw prospołecznych.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o program, który określa jego sposób funkcjono-

wania, cele, obszary działania, prawa i obowiązki wolontariuszy.  

4. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu adresowane są do:  

a) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej,  

b) w społeczności środowiska lokalnego,  

c) ogólnopolskich akcjach charytatywnych,  

d) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych,  

e) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.  

5. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu może być wspierana przez:  

a) wychowawców oddziałów z ich klasami,  

b) nauczycieli i innych pracowników ZST,  

c) rodziców,  

d) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) 

w szkole określa regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

7. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest osoba wyznaczona przez Dyrektora.  

 

 

 

 

§ 29 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

1. W ZST organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w ramach której prowa-

dzone są m.in. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 

tworzone są klasy integracyjne. 



 
31 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidu-

alne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:  

a) z niepełnosprawności,  

b) z niedostosowania społecznego,  

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

d) z zaburzeń zachowania emocji,  

e) ze szczególnych uzdolnień,  

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,  

h) z przewlekłej choroby,  

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  

j) z niepowodzeń edukacyjnych,  

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

sobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,  

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

wiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (po-

wrót zza granicy, zmiana szkoły).  

3. Organizację i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej reguluje dokument szkolny 

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów ZST w Augustowie. 

 

§ 30 

Pomoc materialna 
 

1. Uczniom udzielana jest pomoc i wsparcie materialne w ramach realizacji rządowego pro-

gramu „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi.  

2. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym według regulaminu 

ustalonego przez Radę Powiatu:  

a) stypendium za wyniki w nauce,  

b) za osiągnięcia sportowe. 
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V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 31 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach administracyjnych 

i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje 

ustawa Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy 

ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.  

3.  Zadaniami pracowników administracji i obsługi szkoły jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a 

także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor. 

5. W Zespole mogą być tworzone stanowiska wiceDyrektorów za zgodą organu prowadzącego. 

6. W ZST obowiązuje Regulamin Organizacyjny Szkoły oraz Regulamin Pracy, ustalony przez Dy-

rektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

7. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie prze-

pisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

 

§ 32 

Zadania nauczycieli oraz sposoby ich realizacji 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za ja-

kość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nau-

czania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod naucza-

nia w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych za-

gadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania wła-

snych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 

uczniów, 

c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każ-

dego człowieka, 
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d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

e) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycz-

nych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydak-

tycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce 

i sprzęt szkolny, 

f) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

g)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na ob-

owiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

h) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

i) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidu-

alnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycz-

nych ucznia:  

 posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie eduka-

cyjno-terapeutycznym, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podsta-

wie tego orzeczenia, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na pod-

stawie tej opinii, 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psycholo-

giczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofi-

zycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

j) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena 

niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, 

k) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, 

l) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

m) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 
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n) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

o) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-

nej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lek-

cjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrek-

torem, 

p) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizo-

wanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmio-

towym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

q) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę mię-

dzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktu-

alne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy, 

r) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie pra-

widłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych w 

„Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji”, a także potwierdzanie 

własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia, 

s) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia, 

t) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców, 

u) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, 

v) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

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

wieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

w) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów w ostatnich latach nauki w szkole. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizo-

wać: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska, 

b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i do-

skonaleniem zawodowym. 

 

§ 33 

Zadania wychowawców oraz sposoby ich realizacji 
 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
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c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 

b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków, 

c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

d) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

e) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami, 

f) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowo-

dzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 

g) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współ-

pracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą, 

h)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

i) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu, 

j) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzie-

lania im pomocy w nauce, 

k) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się,  

l) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektyw-

nego organizowania sobie pracy, 

m) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 

mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 

samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów 

w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników 

w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, bada-

nie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek 

i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych 

i mają trudności w uzupełnieniu materiału, 

n) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzli-

wości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwi-
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janiu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego go-

spodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, po-

mieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

o) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogaca-

niu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich dzia-

łalnością w kołach i organizacjach, 

p) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

q) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów, 

r) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdol-

nościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 

drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżer-

skimi, przymiotami ducha i charakteru, 

s) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higie-

niczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

t) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom, 

u) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzie-

lenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wy-

chowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy 

nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego, 

d) wypisuje świadectwa szkolne,  

e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

 

§ 34 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 
 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
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2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia od-

nośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dy-

rektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

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

nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegają-

cych od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, za-

grażające bezpieczeństwu uczniów zachowania. Nauczyciel nie może zajmować się 

sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami 

i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru, 

c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi 

do sal lekcyjnych, 

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

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

e) niedopuszczanie do palenia papierosów, e-papierosów i innych używek na terenie 

szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych, 

f) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinfor-

mowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidual-

nej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 

zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach 

technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Roz-

poczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, 

iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne 

warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeń-

stwa. 
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9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyj-

nych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

w szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej 

w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

a) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeń-

stwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeń-

stwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. 

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w 

danym miejscu, 

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

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skie-

rować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka 

potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić ro-

dziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły, 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygo-

wać zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej 

zakończeniu, 

e) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

f) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

g) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

 

 

 

§ 35 

Zadania pedagoga i psychologa 
 

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 
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a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do roz-

poznanych, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

f) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, 

h) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kry-

zysowych, 

i) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, pre-

dyspozycji i uzdolnień uczniów, 

j) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

k) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wycho-

wawców, 

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

się w trudnej sytuacji życiowej, 

m) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w za-

kresie wychowania, 

n) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Pro-

gramu Profilaktyki, 

o) udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki,  

p) przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidu-

alnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, 

q) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na drzwiach wejściowych gabinetu pedagoga/psychologa umieszcza się godziny dyżuru wraz 

z numerami kontaktowymi. Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie interneto-

wej szkoły w zakładce „pedagog szkolny”. 

 

§ 36 

Zadania bibliotekarza 
 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest w szczególności do:  

a) udostępniania zbiorów w bibliotece,  
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b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,  

c) udzielania informacji o zbiorach,  

d) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,  

e) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,  

f) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,  

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,  

h) systematycznego zaznajamiania się z nowościami wydawniczymi oraz przygotowywa-

nia i eksponowania informacji o nich,  

i) prowadzenia ewidencji zbiorów w inwentarzowych księgach bibliotecznych i systemie 

komputerowym,  

j) prowadzenia na bieżąco katalogu rzeczowego, alfabetycznego i komputerowej bazy 

danych,  

k) opieki nad uczniami przebywającymi w czytelni w czasie wolnym od lekcji. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest 

w szczególności do:  

a) gromadzenia zbiorów,  

b) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów,  

c) organizacji udostępniania zbiorów.  

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę w szczególności z:  

a) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego pro-

pagowania różnych imprez czytelniczych,  

b) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu, 

c) rodzicami w zakresie gromadzenia zbiorów oraz zasad korzystania z nich. 

4. Szczegółowe zasady działania biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki. 
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VI Uczniowie szkoły 

 

§ 37 

Prawa ucznia 
 

1. Uczeń ma prawo do:  

a) zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości, 

b) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

c) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

d) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  

e) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez 

przedmiotowe zasady oceniania, 

f) poszanowania swej godności,  

g) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich,  

h) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę.  

 

§ 38 

Obowiązki ucznia 
 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:  

a) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,  

b) być przygotowanym do każdych zajęć według wymagań przedmiotowych, 

c) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

d) wystrzegać się szkodliwych nałogów,  

e) naprawiać wyrządzone szkody materialne,  

f) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania nieobec-

ności,  

g) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych,  

2. Uczniom nie wolno: 

a) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podob-

nym działaniu,  

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

c) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

d) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, 

e) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, 
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f) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych,  

g) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas 

lekcji, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połą-

czenia telefonicznego lub za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym. 

 

§ 39 

Nagrody 
 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę, 

b) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

c) wzorową postawę, 

d) 100% frekwencję, 

e) wybitne osiągnięcia, 

f) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu 

Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy, nauczyciela i opiekuna organizacji uczniowskich z wpisem do 

dziennika, 

b) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c) dyplom, 

d) list gratulacyjny dla rodziców, 

e) nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym 

i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre 

zachowanie. 

6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do 

Dyrektora w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora przy-

sługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

7. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regu-

laminem Rady Powiatu. 

 

 

 

§ 40 
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Kary 
 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym 

w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O udzielonych karach wychowawca in-

formuje rodziców uczniów. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) uwaga ustna nauczyciela, 

b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku, 

c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, 

d) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika, 

e) nagana Dyrektora z wpisem do dziennika, 

f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, na-

uczyciela, pedagoga, Dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 

g) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do 

kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

 dopuszcza się kradzieży, 

 wchodzi w kolizje z prawem, 

 demoralizuje innych uczniów, 

 permanentnie narusza postanowienia statutu. 

3.  Kara wymierzana jest na wniosek: 

a) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły, 

b) Rady Pedagogicznej, 

c) innych osób. 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

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

rze 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. 

5. Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia:  

a) w przypadku pojawienia się godzin nieusprawiedliwionych wychowawca: rozmawia 

z uczniem, ustala powód absencji. W przypadku dalszego bezzasadnego opuszczania 

lekcji rodzice zostają wezwani do szkoły celem podjęcia wspólnych działań, zobowią-

zani zostają do systematycznej kontroli obecności dziecka w szkole.  

b) w przypadku braku kontaktu rodzica z wychowawcą, przy jednoczesnym dalszym 

opuszczaniu przez ucznia zajęć bez usprawiedliwienia, wychowawca podejmuje 

współpracę z pedagogiem szkolnym, który przeprowadza działania dyscyplinujące 

ucznia w obecności wychowawcy (odnotowuje ten fakt w e-dzienniku).  
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c) w przypadku ciągłej nieobecności ucznia w szkole i braku informacji o jej przyczynie, 

wychowawca wysyła listem poleconym informację do rodziców o nieuczęszczaniu 

ucznia do szkoły (fakt ten odnotowuje w e-dzienniku).  

d) w przypadku braku kontaktu rodzica ze szkołą bądź braku poprawy frekwencji ucznia 

wychowawca informuje Dyrektora o niezrealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki 

(fakt ten odnotowuje w e-dzienniku).  

e) uczeń, który mimo podjętych działań nadal wagaruje ponosi konsekwencje zgodnie ze 

Statutem Szkoły §41 i §42. 

 

§ 41 

Szczegółowe zasady wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

lub skreślenia z listy uczniów. 
 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do 

innej szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego – skreślenia z listy uczniów. Decyzję 

w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Podlaski Kurator Oświaty.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę będącą do złożenia wniosku o przeniesienie do innej 

szkoły lub skreślenia z listy uczniów: 

a) nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

b) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia 

dla innych uczniów lub pracowników Szkoły,  

c) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,  

d) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie  godności, uczuć religijnych lub narodowych,  

e) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,  

f) kradzież,  

g) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,  

h) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,  

i) czyny nieobyczajne, 

j) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby, 

k) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących,  

l) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,  

m) fałszowanie dokumentów szkolnych,  

n) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 
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§ 42 

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły  

lub skreślenia z listy uczniów 
 

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrek-

tor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.  

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 

Rady Pedagogicznej szkoły.  

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wycho-

wawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również 

zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca 

klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastoso-

wanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach re-

gulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej itp.  

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy.  

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyska-

nia opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wyko-

nania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Podlaskiego Kura-

tora Oświaty. 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice 

lub prawny opiekun.  

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji.  
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VII Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 43 
 

1. Ocenianiu podlegają : 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia, 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-

wnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formu-

łowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie,  

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

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

d)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 

wobec uczniów, określonych w IPET-ach, 

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania, według skali i w formach przyjętych w Szkole, 

c) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,  
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e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasy-

fikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

f) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) infor-

macji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

8. W ocenianiu obowiązują zasady: 

a) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, 

b) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające oce-

nie, 

c) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

d) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnico-

wany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

e) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

§ 44 

Jawność oceny 
 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wy-

brany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opieku-

nów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na 

wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane ucz-

niom na zajęciach dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ogól-

nych i konsultacjach indywidualnych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego. 
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4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez do-

stosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole.  

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.  

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, infor-

matyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych za-

jęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 7 uniemożliwia ustalenie oceny 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% plano-

wanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 7 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli 

zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub 

pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dosto-

sowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-

nych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia . 

10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 

lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.10, posiadającego orzeczenie o potrzebie indy-

widualnego nauczania, Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie 

tego orzeczenia. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 45 

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia  
 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania eduka-

cyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwier-

dzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoż-

liwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  
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2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edu-

kacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwia-

jące sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dosto-

sowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-

nych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

a) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdol-

nień, 

b) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samo-

oceny i wiary w siebie, 

c) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twór-

czego uczniów, 

d) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecz-

nych, 

e) indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej 

pracy, 

f) współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pe-

dagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia, 

g) możliwość realizacji indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

 

§ 46 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych 
 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według 

skali: 

 stopień celujący – 6 

 stopień bardzo dobry – 5 

 stopień dobry – 4 

 stopień dostateczny – 3 

 stopień dopuszczający – 2 

 stopień niedostateczny – 1 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie kla-

syfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zacho-

wania. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformu-

łowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmio-

towe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 
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5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni posiadł wiedzę i inne określone w programie nauczania wymagania pro-

gramowe przedmiotu, w danej klasie, 

  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teo-

retycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwią-

zania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

 uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych 

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

 posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności 

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub 

zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie pro-

blemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

 stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w 

danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do 

wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w da-

nej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawach programowych (około 75%), 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe za-

dania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczy-

ciela, 

 stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 

dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 

popełnia nieliczne usterki stylistyczne, 

 

 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych 

(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne miedzy treściami, 
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 rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

 posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała konden-

sacja i klarowność wypowiedzi, 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związ-

ków i uogólnień, 

 słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

 posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 

w formułowaniu myśli, 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programo-

wymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

 nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

 nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umie-

jętności  

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

a) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego 

działu (lub dużą część działu), 

b) testy, 

c) kartkówki z trzech ostatnich tematów, 

d) prace domowe, 

e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

f) różnego typu sprawdziany pisemne, 

g)  wypowiedzi ustne, 

h)  praca w zespole, 

i)  testy sprawnościowe, 

j)  prace plastyczne i techniczne, 

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

a) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie 

ma znaczący wpływ na ocenę okresową: 

zasady przeprowadzania: 

 uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 

które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

 w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy, 

b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji , 

zasady przeprowadzania: 
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 uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni, 

 w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany, 

 nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana 

praca klasowa, 

c) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lek-

cji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich 

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

9. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

e) język, 

f) estetyka zapisu, 

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu, 

e) kompozycja odpowiedzi. 

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podle-

gają następujące umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

12. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 5 (pięć) ocen, a jeśli w ciągu 

tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w seme-

strze wynosi 3 /trzy/. 

13. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyj-

nego.  

14. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część mate-

riału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

15. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe poprawiane są i okazywane uczniom 

w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być 

zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu. 
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16. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 

nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca se-

mestru. 

17. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 

sprawdzianów wiadomości.  

18. Aktywność na lekcji podlega ocenie wg PSO. 

19. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte wg 

zasady: 

a)  100% - 99% - celujący, 

b)   98% - 90% - bardzo dobry, 

c)   89% - 75% - dobry , 

d)   74% - 51% - dostateczny, 

e)   50% - 35% - dopuszczający, 

f) < 35% - niedostateczny. 

20. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszcze-

gólnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.  

 

§ 47 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 

styczniu (w przypadku ostatnich klas – w miesiącu grudniu).  

3. Klasyfikację roczną (i końcowoszkolną) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu 

(w przypadku klas maturalnych – w miesiącu kwietniu). 

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

5. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierw-

szego okresu.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być średnią arytme-

tyczną ocen cząstkowych. 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć eduka-

cyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umie-

jętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nau-

czyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczy-

ciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyż-

szej ani na ukończenie szkoły.  

10. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie 

może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 

ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzy-

mują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź lau-

reata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

14. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 

na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do 

oceny bieżącej lub śródrocznej. 

 

§ 48 
 

1. Przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowią-

zani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a) najpóźniej 3 dni wcześniej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodzi-

ców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocz-

nych lub rocznych i o klasyfikacyjnej ocenie zachowania poprzez dziennik elektro-

niczny, 

b) miesiąc wcześniej nauczyciele uczący informują ucznia i wychowawcę o przewidywa-

nej klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, a wychowawca 

klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na spotkaniu z rodzicami, 

c) z uwagi na nieobecność na zebraniu rodzic zapoznaje się z propozycjami ocen w dzien-

niku elektronicznym lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą bądź nau-

czycielem przedmiotu. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie progra-

mowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupeł-

nienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrów-

nawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 
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3. 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 nieo-

becności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 49 

Ocenianie zachowania 
 

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

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, oce-

nianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

b) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu, 

c) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi-

ców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-

widualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe – wz, 

b) bardzo dobre – bdb, 

c) dobre – db, 

d) poprawne – pop, 

e) nieodpowiednie – ndp, 

f) naganne – ng 
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7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opi-

nię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących 

w szkole oraz innych pracowników szkoły. 

9. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby 

pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych prze-

jawach zachowań ucznia w dzienniku. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę 

klasy o zachowaniu ucznia.  

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy 

zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii 

ocenianego ucznia. 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 54. 

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia usta-

loną ocenę. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

 

§ 50 

Kryteria ocen z zachowania  
 

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 
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a) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksy-

malne oceny do swoich możliwości i zdolności, 

b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicja-

torem, 

c) interesuje się postacią patrona szkoły, 

d) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach za-

interesowań, 

e) reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych, 

f) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację, 

g) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje, 

h) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów, 

i) przejawia troskę o mienie szkoły, 

j) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, ma schludny wygląd, 

k) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

l) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki), 

m) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, 

n) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, ge-

stów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe, 

o) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film), 

p) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, 

q) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych, 

r) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym, 

s) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym, 

t) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje), 

u) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.  

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, ko-

legów, znajomych, 

b) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych, 

c) przejawia troskę o mienie szkoły, 

d) pomaga słabszym i młodszym kolegom, 

e) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec in-

nych, 

f) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, 

g) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

h) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

i) przestrzega zasad higieny osobistej,  

j) nigdy nie ulega nałogom, 

k) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
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l) opuścił maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

m) nie spóźnia się na zajęcia szkolne, 

n) zawsze nosi odpowiedni strój, 

o) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej, 

b) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, 

c) opuścił maksymalnie do 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

d) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, 

e) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy 

i szkoły, 

f) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów, 

g) zna symbole szkoły, hymn, pieśń o patronie, 

h) odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły, 

i) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą, 

j) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wyciecz-

kach i imprezach szkolnych,  

k) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,  

l) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych, 

m) nie ulega nałogom, 

n) rozumie i stosuje normy społeczne, 

o) szanuje mienie społeczne, 

p) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego, 

q) pozytywnie reaguje na uwagi Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

r) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,  

s) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kole-

gów i pracowników szkoły,  

t) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem, 

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, 

b) opuścił maksymalnie do 40 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje, 

d) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy, 

e) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu, 

f) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu 

szkolnego, 

g) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych, 

h) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu, 

i) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

j) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą, 

k) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 
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l) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

m) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

n) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

o) używa zwrotów grzecznościowych, 

p) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje, 

c) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, 

d) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, 

e) jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia, 

f) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, 

g) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób 

starszych, 

h) jest agresywny w stosunku do rówieśników, 

i) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy 

j) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa 

k) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uro-

czystości szkolnych 

l) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią, 

m) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, 

zajęcia na basenie), 

n) często zaniedbuje higienę osobistą,  

o) ulega nałogom, 

p) ma negatywny wpływ na swoich kolegów, 

q) lekceważy ustalone normy społeczne, 

r) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania. 

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

a) opuszcza bez usprawiedliwienia obowiązkowe zajęcia w liczbie przekraczającej 30% 

godzin przeznaczonych na te zajęcia, 

b) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, 

nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, 

c) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

d) nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniow-

skiego, 

e) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, 

f) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdro-

wie własne i innych, 

g) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, 

h) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

swojego błędu, 

i) ulega nałogom, 
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j) celowo niszczy mienie szkoły, 

k) wchodzi w konflikt z prawem, 

l) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny. 

7. Podstawowym kryterium wystawiania oceny z zachowania jest frekwencja, a podwyższenie 

oceny, ze względu na inne kryteria, może ulec jedynie o jeden stopień. 

 

§ 51 

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

oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela na 30 

dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.  

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 długo-

trwałej 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 – kon-

sultacji indywidualnych.  

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

do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych.  

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 3 pkt a i b, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 3 pkt c, d i e. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel przedmiotu 

wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę 

jej odrzucenia.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatko-

wego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego ocze-

kiwań.  
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9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

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

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

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyni-

ków sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

12. Uczeń ubiegający się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania zwraca się z 

pisemną prośbą do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformo-

wania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

13. Na wniosek wychowawcy Zespół Wychowawczy rozpatruje prośbę ucznia i podejmuje decy-

zję w/w sprawie. 

 

§ 52 

Egzamin klasyfikacyjny.  
 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieo-

becności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z po-

wodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek na-

uki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, 

celem wyrównania różnic programowych.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo niesklasyfikowana”. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opie-

kunami).  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć 

komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, oraz wychowania fizycznego, z któ-

rych egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
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9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela ta-

kich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił 

na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład 

komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nau-

czania dla odpowiedniej klasy.  

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu dołą-

cza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Pro-

tokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora szkoły. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono maksymalnie dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

§ 53 

Egzamin poprawkowy.  
 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli jest 

sklasyfikowany z pozostałych przedmiotów. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informa-

tyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów eg-

zamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład ko-

misji wchodzą:  
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a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako prze-

wodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaga-

niom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel 

dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i eduka-

cyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać 

możliwości psychofizyczne ucznia. 

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

misji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przy-

padku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole na-

stępuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład ko-

misji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję.  

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczo-

nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrek-

tora Szkoły, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę z zastrzeżeniem § 55 ust. 4.  

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 3 dni od dnia przepro-

wadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena 

z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję 

do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 54 

Warunki i tryb otrzymania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyj-

nych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w for-

mie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako prze-

wodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrekto-

rem tej szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu popraw-

kowego.  

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

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arku-

sza ocen ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wy-

znaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edu-

kacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepi-

sami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ter-

minie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdze-

nia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
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prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

Komisja może być powołana w składzie: 

a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewod-

niczący komisji, 

b) wychowawca klas,, 

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 55 

Promowanie i ukończenie Szkoły. 
 

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

wych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne kla-

syfikacyjne oceny roczne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zacho-

wania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może 

uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. 

Może mieć miejsce, gdy uczeń:  

a) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu, 

c) zachowuje się nieobyczajne, 

d) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów, 

e) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu da-

nego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 
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te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane 

w klasie programowo wyższej.  

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz lau-

reaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na 

ocenę końcową celującą. 

6. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycz-

nego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. 

Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje pro-

mocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co naj-

mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecz-

nej, z zastrzeżeniem ust. 2.  

 

§ 56 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 
 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależ-

nie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdza-

jące uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw 

określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnię-

cia określone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad-

wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadec-

twie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na 

poziomie niższej oceny. 

6. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części doty-

czącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się: 

a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawo-

dach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 
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organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkół, 

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 
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VIII Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

§ 57 
 

1. Nabór do szkół odbywa się przez:  

a) składanie informacji o danych ucznia i wyborze szkoły drogą elektroniczną,  

b) złożenie w sekretariacie ZST niżej wymienionych dokumentów:  

 podania,  

 kopii świadectwa ukończenia szkoły,  

 kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 w przypadku kandydatów do klasy pierwszej ZST, zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.  

2. Składanie dokumentów i przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się według harmono-

gramu zgodnie z zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty wydawanym w roku szkolnym 

poprzedzającym nabór na następny rok szkolny.  

3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do pracy w naborze kandydatów do szkół.  

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia przecho-

dzącego z innej szkoły. 

5. Do klasy programowo wyższej w szkole Dyrektor przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której 

uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów: 

 w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki 

poza szkołą, 

 w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostat-

niego świadectwa szkolnego ucznia, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadec-

twa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie 

sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

6. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są 

uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

7. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, ję-

zyka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w po-

przedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w 

innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może: 
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a) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, 

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w poprzedniej szkole (ITN), albo  

c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 

8. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako 

przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfika-

cyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez Dy-

rektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel zatrudniony 

w innej szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ujętych 

w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń prze-

chodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

10. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Dyrektor.  
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IX Kształcenie zawodowe 

 

§ 58 
 

1. Kształcenie zawodowe odbywa się w ZST lub u pracodawców  

2. Uczniowie realizują kształcenie zawodowe w zakresie teoretycznym i praktycznym w siedzi-

bie szkoły, natomiast praktyki zawodowe u pracodawców.  

3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z programem nauczania 

danego zawodu we własnym zakresie lub we współpracy z pracodawcami. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęcia praktycznych i prak-

tykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego 

zawodu.  

5. Do zadań Dyrektora należy organizacja i kontrola praktycznej nauki zawodu i praktyk zawo-

dowych. 

6. Szkolne pracownie do zajęć praktycznych posiadają właściwie wyposażone stanowiska ucz-

niowskie zapewniające realizację programu nauczania oraz zdobycie odpowiednich kwalifi-

kacji zawodowych 

7. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, szkoleniach i warsztatach branżo-

wych, stażach uczniowskich, spotkaniach, wycieczkach edukacyjnych itp. zwiększających 

szanse ich zatrudnienia.  

8. Dodatkowe formy kształcenia zawodowego może organizować szkoła we własnym zakresie, 

we współpracy z pracodawcami i w ramach realizacji projektów unijnych. 
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X Postanowienia końcowe 

 

§ 59 
 

1. Zespół Szkół Technicznych używa pieczęci urzędowych. Szkoły wchodzące w skład ZST uży-

wają własnych pieczęci.  

2. ZST posiada logo, które prezentuje nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych 

najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, pismach 

okolicznościowych itp. 

3. Zespół Szkół Technicznych posiada własny sztandar i Ceremoniał szkolny, który jest odręb-

nym dokumentem. Ceremoniał opisuje organizację świąt państwowych i szkolnych w pla-

cówce i poza nią. 

4. Warunki stosowania sztandaru szkoły:  

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

b) ślubowanie klas pierwszych i święto patrona szkoły, 

c) uroczystości rocznicowe związane z historią Polski oraz środowiskiem lokalnym,  

d) uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

5. Teren szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji Świąt Państwowych. 

6. W dniach żałoby flagę, przewiązaną kirem opuszcza się do połowy masztu.  

 

§ 60 
 

1. ZST prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Regulaminy określające działalność organów ZST, jak też wynikające z celów i zadań szkoły, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonaw-

czymi do ustawy o systemie oświaty. 

3. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzę-

dowania. 

4. Statut ZST jest umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

5. Regulaminy określające działalność organów ZST, jak też wynikające z celów i zadań szkoły 

są umieszczone w dzienniku elektronicznym. 

6. ZST jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne prze-

pisy 
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§ 61 
 

1. W ZST funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia 

bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z sys-

temu monitoringu szkolnego wykorzystywane są w celu eliminowania przejawów zachowań 

niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wo-

bec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie 

szkoły.  

2. O udostępnianiu zapisów z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje każdorazowo 

Dyrektor lub upoważniony przez niego inny pracownik. 

 

§ 62 
 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy:  

a) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej, 

b)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

c)  rady rodziców, 

d)  organu prowadzącego szkołę, 

e)  co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowanie tekstu jednolitego Statutu oraz za jego upu-

blicznienie społeczności szkolnej. 

4. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

w statucie. 

 

 

 

 

 

 


