
 

STATUT 
 

 

 

 

 

Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica 

w Wysokiem Mazowieckiem 

www.zszwysmaz.podlasie.pl 

 

 

 

 

10 październik 2017r. 



 2 

Spis treści 
PODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................... 4 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................................. 5 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY ....................................................................................................................... 6 

III. ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ .................................. 10 

IV. ORGANY SZKOŁY ............................................................................................................................... 12 

Dyrektor szkoły.................................................................................................................................. 12 

Rada Pedagogiczna ........................................................................................................................... 20 

Rada Rodziców .................................................................................................................................. 25 

Samorząd Uczniowski ........................................................................................................................ 27 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 27 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY ............................................................. 28 

Podejmowanie decyzji .................................................................................................................. 28 

V. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY ............................................ 31 

Kompetencje i zadania wicedyrektora szkoły ................................................................................... 31 

Kompetencje i zadania kierownika szkolenia praktycznego ............................................................. 33 

Zadania pedagoga szkolnego ............................................................................................................ 34 

Nauczyciele ....................................................................................................................................... 36 

Nauczyciele - zespoły przedmiotowe, zespoły zadaniowe ............................................................... 41 

VI. ORGANIZACJA SZKOŁY ...................................................................................................................... 43 

VII. BIBLIOTEKA ...................................................................................................................................... 47 

Zadania nauczyciela bibliotekarza..................................................................................................... 47 

VIII. REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ .......................................................................... 49 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA .......................................................................................................... 51 

Prawa ucznia ..................................................................................................................................... 51 

Obowiązki ucznia............................................................................................................................... 53 

X. UCZNIOWIE SZKOŁY ........................................................................................................................... 57 

Nagrody ............................................................................................................................................. 57 

Kary ................................................................................................................................................... 57 

Tryb składania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia .................................................. 58 

Szczegółowe zasady skreślania z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły .................. 58 

Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów ...................................................................................... 60 

XI. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ...................................................................................... 63 



 3 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego ..................................................................................... 63 

Powiadamianie o osiągnięciach i postępach ucznia ......................................................................... 64 

Obniżanie wymagań edukacyjnych ................................................................................................... 65 

Zwalnianie z zajęć edukacyjnych ....................................................................................................... 66 

Zasady klasyfikowania uczniów......................................................................................................... 67 

Tryby i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych

........................................................................................................................................................... 68 

Egzaminy ........................................................................................................................................... 69 

Egzamin klasyfikacyjny .................................................................................................................. 69 

Egzamin poprawkowy ................................................................................................................... 73 

Egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. ....................................... 74 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ POZNAWCZYCH I PRAKTYCZNYCH UCZNIÓW................................ 75 

Szczegółowe zasady oceniania ..................................................................................................... 75 

Zasady przeprowadzania i oceniania prac pisemnych .................................................................. 75 

Zasady oceniania odpowiedzi ustnych ......................................................................................... 76 

KRYTERIA OCENIANIA ........................................................................................................................ 76 

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH ........................................ 77 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I PRZECHOWYWANIA INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 78 

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O OSIĄGNIĘCIACH 

I POSTĘPACH UCZNIA.................................................................................................................... 78 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH .............................................................. 79 

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA ............................................................................ 79 

XII. INTERNAT ........................................................................................................................................ 85 

XIII. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA .................................................................................................. 86 

XIIIa. WOLONTARIAT W SZKOLE ............................................................................................................ 89 

XIV. GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY .............................................................................................. 90 

XV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH  ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DEMORALIZACJĄ ................................................................................................................................... 91 

XVI. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW ............................................................... 96 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ........................................................................................................ 99 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................... 99 

 

 

 



 4 

PODSTAWY PRAWNE 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony z 2004r.  

(Dz. U. z 2004 Nr 273, poz. 2703 ze zmianami) i aktów wykonawczych wydanych na 

podstawie niniejszej ustawy. 

2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1999 Nr 155 poz. 1014 ze 

zmianami) 

3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001r. o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, 

o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2001 Nr 45 poz. 497 ze zmianami) 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

I słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 156 poz. 1046). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. 

Nr 36, poz. 155 ze zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 

z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 208).                                         

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432  

ze zmianami) i zmiany (Dz. U. z 2010 Nr 186 , poz. 1245). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) i zmiany z 25 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2009 

r. Nr 139, poz. 1130). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem zwana dalej „szkołą”. 

2. Szkoła mieści się w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Jagiellońskiej 4. 

3. W skład szkoły wchodzą technika kształcące w zawodach: 

1) technik ekonomista, 

2) technik hotelarstwa, 

3) technik technologii żywności, 

4) technik żywienia i usług gastronomicznych 

5) technik przetwórstwa mleczarskiego, 

6) technik informatyk, 

7) technik usług fryzjerskich, 

8) technik budownictwa, 

9) technik logistyk 

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 4 lata. 

6. Szkoła posiada własny sztandar, tekst ślubowania uczniów klas pierwszych oraz ceremoniał 

szkolny.  

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem, a organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaskie Kuratorium Oświaty. 
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II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 3 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz innych 

obowiązujących aktach prawnych.  

2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

3. Kształcenie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kulturowe Europy i świata. 

4. Szkoła tworzy warunki intelektualnego, emocjonalnego, etycznego, estetycznego 

i fizycznego rozwoju uczniów. 

5. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego oraz dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dba o rozwój zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. 

6. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. 

7. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy. 

8. Sprawuje opiekę nad uczniami - odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 

 

§ 4 

 

W pracy dydaktycznej i wychowawczej obowiązuje w pełni poszanowanie odmienności 

poglądów i postaw, które nie mogą naruszać norm wskazanych w Statucie Szkoły ani 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. 
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§ 5 

 

1. Szkoła realizuje wskazane cele poprzez: 

1) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania zasad: demokracji, wolności, 

prawa i norm współżycia społecznego, w szacunku dla tradycji oraz trwałych 

wartości kultury polskiej i światowej,  

2) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich, 

świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu 

rodzinnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym,  

3) wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę i umiejętności niezbędne do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły bądź świadectwa maturalnego i tytułu 

zawodowego,  

4) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia,  

5) umożliwianie uczniom realizowania indywidualnego toku nauczania oraz 

ukończenia szkoły w skróconym czasie, zgodnie z zarządzaniem MEN oraz 

szczególnymi kryteriami zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną.  

6) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym różnych form pomocy dydaktycznej, 

materialnej i opiekuńczej, umożliwienie im ukończenia szkoły. 

2. Dyrektor szkoły oraz wychowawcy zapewniają uczniom dostęp do wszelkich 

informacji dotyczących wyboru kierunków studiów lub kariery zawodowej. 

3. Statutowe cele i zadania realizują nauczyciele i uczniowie we współpracy z rodzicami 

w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Zakres zajęć 

obowiązkowych określony jest w ramowych planach i programach nauczania. Zasady 

organizacji zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole określane są zarządzeniem 

dyrektora szkoły  

4. Szkoła, na życzenie rodziców bądź uczniów organizuje naukę religii lub etyki. 

1) Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki lub etyki decydują sami uczniowie 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

2) Uczniowie uczęszczający na lekcję religii uzyskują określoną liczbę dni zwolnienia 

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia nakłada na 

nich ten obowiązek. 

3) Udział ucznia religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć. 
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4) W przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę 

uczestniczenia  dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im 

udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) 

godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

5) W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych w ust.4 zajęciach szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

6) W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych 

opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  

wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie 

woli rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/ opiekuna 

prawnego lub pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można 

zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział 

w nich ucznia jest obowiązkowy.  

7) Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.  

8) Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych. 

9) W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej 

niż 7 uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. 

Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem 

wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki 

w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

10) Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję 

ucznia. 

11) W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie 

i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

12) Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

5. Zadaniem szkoły jest udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

1) Pomoc psychologicznej i pedagogicznej udzielana jest poprzez: 

a) rozpoznanie przez wychowawców klas potrzeb uczniów w tym względzie, 

b) wspólne uzgadnianie wynikające ze współpracy z rodzicami, 

c) organizowanie spotkań klas z psychologami i pedagogami na tematy 

budzące zainteresowanie uczniów. 
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2) Zasady współpracy szkoły i poradni psychologiczno - pedagogicznych ustalają 

dyrektorzy obu placówek informując o tym uczniów i nauczycieli. 

6. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki na każdym etapie edukacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu 

umożliwienia uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły 

w skróconym czasie.  Zasady indywidualnego toku nauki określone są w §29 ust.16 Statutu 

Szkoły. 

7. Uczeń na wniosek ustawowych opiekunów  i za zgodą Dyrektora ma może spełniać 

obowiązek nauki przez poza szkołą. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym szkołę – zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. Zasady 

spełniania obowiązku nauki poza szkołą określone są w §9 ust. 5 pkt. 16 Statutu Szkoły. 

 

 

§ 6 

 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, administracja i obsługa, wszystkie organy wewnętrzne działające 

w szkole w taki sposób kształtują środowisko wychowawcze szkoły, by sprzyjało ono realizowaniu 

celów wykazanych w Statucie Szkoły, zgodnie z warunkami jej funkcjonowania.      
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III. ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI 

W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ 
 

§ 7 

1. Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie 

uczniów w szkole na zajęciach organizowanych przez szkołę, wycieczkach, zawodach 

sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i imprezach pozaszkolnych. 

2. Dyrektor odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków do zajęć w szkole i poza nią oraz 

uświadomienie nauczycielom odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa uczniów.  

3. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów, podczas zajęć w szkole: 

1) nauczyciel jest zobowiązany przy każdym rodzaju zajęć: 

2) dokonać sprawdzenia obecności uczniów i odznaczenia jej w dzienniku zajęć, 

a) nie pozostawiać uczniów bez opieki w czasie trwania zajęć, 

b) zapoznać uczniów z regulaminem obowiązującym w pracowniach, 

c) udzielić instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny; 

3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, 

zagrożenie usuwa sam lub powiadamia o nim dyrektora, 

4) nauczyciele kultury fizycznej dostosowują wymagania i formę zajęć do możliwości 

fizycznych uczniów, podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie powinni być 

asekurowani przez nauczyciela, 

5) w czasie przerw międzylekcyjnych  i przed rozpoczęciem obowiązkowych zajęć 

opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni, ich obowiązki określa regulamin 

dyżurów, 

6) nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły są zobowiązani do informowania na bieżąco 

dyrekcję szkoły o wszelkich usterkach, mogących stanowić zagrożenie dla uczniów 

I nauczycieli. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do podjęcia natychmiastowych działań 

mających na celu usunięcie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

urządzeń, które mogą być niebezpieczne dla uczniów, nauczycieli bądź innych 

pracowników szkoły, 

7) nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły 

uzgadniają z dyrektorem lub wicedyrektorem zasady ich organizacji i bezpieczeństwa 

uczestników. 

4. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze wobec uczniów, a ich zakres i sposób wykonania przez 

nauczycieli i wychowawców klas powinien być odpowiedni do wieku uczniów i zgodny 

z obowiązującymi w szkole przepisami bhp. 

5. Dyrektor szkoły powierza klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli - 

wychowawcy danej klasy. 

6. W szczególnych przypadkach rodzice, uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę 

nauczyciela, wychowawcy: 

1) dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, na podstawie której 

podejmuje decyzję, 
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2) w przypadku braku porozumienia między stronami uczniowie, rodzice mają prawo 

złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o zmianę nauczyciela, wychowawcy, 

3) wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 75% uczniów i rodziców danej 

klasy, 

4) w uzasadnionych przypadkach przyznaje się prawo nauczycielowi i wychowawcy do 

rezygnacji z prowadzenia klasy lub nauczania przedmiotu, 

5) zmiana nauczyciela, wychowawcy może nastąpić z początkiem nowego roku 

szkolnego, a w wyjątkowych sytuacjach z początkiem nowego semestru. 
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IV. ORGANY SZKOŁY 
 

§ 8 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach: 

1) demokracji i partnerstwa, 

2) podejmowania decyzji i działań w granicach swoich kompetencji,  

3) wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,  

4) pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach 

kompetencji określonych odpowiednimi przepisami.  

 

 

Dyrektor szkoły 

§ 9 

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska 

kierownicze. 

2. Dyrektor szkoły zostaje powołany i może być odwołany przez organ prowadzący szkołę 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. 

4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

I organami samorządu szkolnego. 

5. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole: 
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1) Kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające 

podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły, 

2) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady 

Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków 

o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady; 

3) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

4) Udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego 

planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa 

Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji; 

5) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w szkole 

nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez: 

a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego 

roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz 

przedstawienie go Radzie Pedagogicznej, 

b) badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

c) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

d) dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad 

uczniami, 

e) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych, 

f) ocenianie przydatności i skuteczności podejmowania działań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli szkoły,  

g) upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań 

szkoły zapisanych w rozdziale II pkt. 3 niniejszego Statutu, 

h) organizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy 

szkoły we wszystkich obszarach jej działalności, 

i) wskazywanie właściwych trybów postępowania nauczycieli w konkretnych 

sprawach, 

j) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie 

komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych, 

k) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez 

organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę 

z placówkami doskonalenia nauczycieli, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, 
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jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami 

i stowarzyszeniami, 

l) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz 

inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych, 

m) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli w celu 

dokonywanie oceny ich pracy, 

n) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych 

i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły, 

o) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

oraz informacji o działalności szkoły, 

p) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przez 

zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru 

pedagogicznego, zgodnie z wymogami w §7 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 

6) Dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela. 

7) Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne. Zestaw 

podręczników podawany jest corocznie przez dyrektora szkoły w terminie do dania 

zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym 

8) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim; 

9) Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i komisję stypendialną; 

10) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów; 

11) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

12) W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora 

oświaty oraz opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia ustala zawody, w których kształci 

szkoła; 

13) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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14) Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, 

dokonania wielospecjalistyczne oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia 

posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym. 

a) Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

b) W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, 

sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego 

nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela 

uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż 

osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania                     

I koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej 

klasy. 

c) Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów/ 

pełnoletniego ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin 

poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym. 

15) Dyrektor szkoły zezwala, w formie decyzji, na wniosek ustawowych opiekunów na 

spełnienie obowiązku nauki przez ucznia poza szkołą.  

a) Zezwolenie na  spełnianie obowiązku nauki poza placówką może być wydane 

w dowolnym czasie, w którym ten obowiązek ciąży.  

b) Ustawowy opiekun do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku 

nauki jest zobowiązany dołączyć: 

- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

- oświadczenie ustawowych opiekunów o zapewnieniu uczniowi warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego 

I zawodowego na danym etapie kształcenia; 

- zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów do przystępowania ucznia do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych w edukacji/ przedmiotów ujętych                           

w szkolnym planie nauczania. 

c) Zasadę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa  § 44 statutu 

szkoły. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie wystawia 

się oceny zachowania.  

d) Uczeń spełniający obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza placówką 

otrzymuje świadectwo odpowiednio świadectwo promocyjne lub ukończenia 

szkoły.  

e) Uczeń spełniający obowiązek poza placówką ma prawo uczestniczyć 

w zajęciach rozwijających zainteresowania ucznia, wspierających rozwój 
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ucznia, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych 

w szkole, na warunkach ustalonych z dyrektorem szkoły. 

f) Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego 

na wniosek ustawowych opiekunów lub w przypadku nieprzystąpienia ucznia 

z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych 

wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych.  

16) Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Organizowane jest  na czas 

określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

a) Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania 

indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.  

b) Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym 

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.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. 

c) Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone 

w indywidualnym  i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

d) Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia 

w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, 

w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 

w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 697).  

e) W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest 

zwolniony, zgodnie   z odrębnymi przepisami.  

f) Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, 

w których zajęcia są realizowane.  

g) Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków                  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły 

organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły. 
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h) Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego 

wraz                                  z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową 

poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.   

i)  Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, 

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

j) Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  

na zasadach określonych w WZO. 

  

17) Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia 

6. Sprawuje opiekę na uczniami: 

1) Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

współpracuje z samorządem uczniowskim; 

2) Przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub 

oddziałów; organizuje nabór; 

3) Udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – na wniosek lub za zgodą 

rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

4) Skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 34 Statutu szkoły; 

5) Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu; 

6) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego;  

7. Dyrektor organizuje działalność szkoły: 

1) Podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii kuratora 

oświaty oraz opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia decyzje o profilach kształcenia 

lub w porozumieniu z radą pedagogiczną decyzje o wyborze przedmiotów 

nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym; 

2) Opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny; 

3) Sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną. 

Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

4) Zatwierdza wewnętrzny regulamin pracy i zakres obowiązków wicedyrektora, 

kierownika szkolenia praktycznego oraz pracowników nie będących nauczycielami; 



 18 

5) Zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno sanitarny szkoły, warunki 

bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na 

terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem 

szkolnym; 

6) Dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

7) Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałość i estetykę; 

8) Organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły; 

9) Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły; 

10) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11) Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno – 

remontowe oraz powojuje komisje w celu dokonywania inwentaryzacji majątku 

szkolnego; 

12) Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli;  

13) Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

14) Określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

15) Wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach, dni wolne od zajęć, z zachowaniem zasad określonych w § 23; 

16) Informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych; 

17) Odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów; 

18) Zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury –15C, mierzonej o godzinie 21:00. Określone warunki pogodowe 

nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły. 

8. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 

1) Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami 

szkoły, 

2) Powierza funkcje wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę, 
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3) Dokonuje oceny pracy nauczyciela i oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

4) Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

5) Występuje z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

I innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

6) Udziela nauczycielom urlopu zgodnie z Kartą Nauczyciela, 

7) Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 

8) Wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

9) Wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 

10) Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

11) Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia 

zostają naruszone. 
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Rada Pedagogiczna 

§ 10 

 

W szkole działa Rada Pedagogiczna zgodnie z regulaminem Rady. 

 

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej działań 

statutowych dotyczących kształcenia oraz sprawowania  wychowania i opieki. 

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 

3) pracownicy zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu 

wychowawcy internatu; 

4) pedagog. 

3.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków rady. 

4.W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, przewodniczącym Rady zostaje wicedyrektor lub 

inna osoba sprawująca funkcję kierowniczą w szkole.  

5.Przewodniczący Rady w szczególności: 

1) przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady; 

2) podpisuje opinie oraz uchwały Rady; 

3) dokonuje podziału zadań między członkami Rady, koordynuje ich pracę; 

4) zapoznaje i wyjaśnia członkom rady obowiązujące przepisy prawa oświatowego; 

5) czuwa nad prawidłową i terminową realizacją zadań, uchwał i wniosków Rady; 

6) dba o podejmowanie optymalnych decyzji, uchwał i wniosków, sprzeciwia się 

I zawiesza uchwały rady niezgodne z przepisami prawa oświatowego; 

7) przekazuje Radzie zadania, wymagania i oceny własne oraz organu prowadzącego 

szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

8) przekazuje opinie i uchwały rady organom prowadzącemu i nadzorującemu szkołę; 
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9) dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

6.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia 

członków Rady Pedagogicznej o terminie i problematyce zebrania, najpóźniej 7 dni przed 

planowanym zebraniem. 

7.Dopuszcza się możliwość, z przyczyn istotnych dla właściwego funkcjonowania szkoły, 

zwoływania posiedzeń rady w trybie nadzwyczajnym.  

8.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb bieżących według 

opracowanego terminarza. 

9.Rada Pedagogiczna może głosować zarówno w sposób jawny, jak i tajny: 

1) Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej lub osoba 

przez niego wyznaczona. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez 

podniesienie ręki. 

2) Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród 

członków grona pedagogicznego i zatwierdzona w drodze jawnego głosowania. 

W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania 

przygotowanymi przez komisję skrutacyjną. 

3) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

⅔ członków Rady Pedagogicznej. 

4) Uchwała Rady obowiązuje wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. 

5) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa: 

a) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia 

organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, 

b) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10.Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

4) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów na uzasadniony wniosek 

wychowawcy klasy.  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

11.Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) kandydata na stanowisko dyrektora, jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, a organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie 

kandydatowi; 

2) przedłużenie przez organ prowadzący powierzenia stanowiska dyrektora, 

3) odwołanie i powołanie osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, 

4) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

5) wnioski zezwalające uczniowi na podjęcie indywidualnego programu lub toku 

nauczania, 

6) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

9) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

10) inne sprawy istotne dla szkoły. 

12.Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wybierającej 

dyrektora szkoły. 

13.Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie innej osoby z funkcji kierowniczej 

w szkole. 

14.Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

1) Protokolantów  wyznacza do odwołania przewodniczący rady  

2) Z zebrania rady sporządza się protokół w formie elektronicznej oraz wydruku, a także 

listę obecności.  

3) Protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpina się do księgi protokołów rady. 

Protokół jest udostępniony członkom rady na kolejne 7 dni w sekretariacie szkoły.  
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4) Każdy z członków rady pedagogicznej zobowiązany jest zapoznać się 

z treścią protokołu w czasie udostępnienia protokołu w sekretariacie, 

a w szczególnych przypadkach do następnego zebrania rady oraz ma prawo 

zgłaszania przewodniczącemu uwag do treści protokołu.  

5) Uwagi o jakich mowa w ust. 5 zgłasza się do przewodniczącego rady 

w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu. 

6)  Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu 

na następnym posiedzeniu rady, głosowanie nad nimi przeprowadza przewodniczący. 

Przyjęcie lub odrzucenie uwag odbywa się przez głosowanie jawne, zwykłą 

większością głosów. Jeżeli rada pedagogiczna odbywa się wcześniej niż ustalone 

terminy sporządzania protokołów i zgłaszania zastrzeżeń, protokół przyjmowany jest 

na kolejnym posiedzeniu..  

7) Każdy członek rady może wnieść opinię do określonych zadań, treść opinii 

umieszczona zostaje w protokole.  

8) Na podstawie wyrażonych opinii protokolant sporządza treść opinii 

rady  pedagogicznej.  

9) W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może powołać komisję 

do zredagowania opinii.  

10) Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu jawnym oraz rozstrzyga 

o wprowadzeniu poprawek zgłoszonych przez członków rady.  

11) Protokół musi być podpisany przez protokolanta, przewodniczącego i nauczycieli 

biorących udział w zebraniu, a ponadto na każdej stronie znajduje się parafka 

protokolanta oraz pieczęć zespołu szkół.  

12) Protokoły numeruje się kolejnymi liczbami oznaczającymi numer zebrania plenarnego 

(cyfry rzymskie), łamanymi przez cyfry oznaczające kolejny rok szkolny (cyfry 

arabskie).  

13) Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego 2013/14.  

14) Treść protokołów sporządzana jest w formie elektronicznej i zapisywana jest na dysku 

stałym w sekretariacie szkoły chronionym hasłem znanym protokolantowi oraz 

przewodniczącemu rady pedagogicznej. Ponadto w formie elektronicznej zapisywana 

jest na dyskietce lub innym nośniku informacji, który przechowywany jest w kasie 

pancernej w sekretariacie zespołu. Wydruki kolejnych protokołów wpinane są 

w segregator, zatytułowany „Księga protokołów Zespołu Szkół Zawodowych 

im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” i znajdują się w sekretariacie zespołu. 

Protokoły w każdej formie zapisu nie mogą być wynoszone poza budynek placówki.  

15) Księgę protokołów należy udostępnić nauczycielom, upoważnionym osobom 

zatrudnionym w organach prowadzących zespół lub sprawujących nadzór 

pedagogiczny.  
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16) Protokół zawiera:  

a) numer i datę posiedzenia,  

b) numery podjętych uchwał,  

c) stwierdzenie prawomocności obrad,  

d) porządek obrad,  

e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,  

f) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych 

wniosków,  

g) podpisy przewodniczącego, protokolanta i nauczycieli uczestniczących. 

15. Zadania Rady Pedagogicznej: 

1) uchwala Statut Szkoły, 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 

szkoły, 

3) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie 

I dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela, 

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do 

dyrektora. 

16. Zespół zadaniowy składający się z członków Rady Pedagogicznej powołany przez dyrektora 

szkoły przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmiany. 

17. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz 

podręczników ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rodziców, zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników. Zestaw ten obowiązuje przez cztery lata. 

18. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeńskości; 

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

dyrektora szkoły; 

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach plenarnych i pracach Rady, jej 

komisji i zespołów, do których zostali powołani; 

4) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej, także wtedy, kiedy zgłosi do nich 

zastrzeżenia; 

5) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 
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6) przestrzegania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej, a w szczególności nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

 

 

Rada Rodziców 

§ 11 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności : 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców szkoły oraz rad 

oddziałowych; 

3) regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Kompetencje Rady Rodziców : 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

oraz programu profilaktyki, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników. 

W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do Rady 

Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym, że zmiana nie może 

nastąpić w trakcie roku szkolnego; 

5) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela; 
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6) przedstawiania swojej opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. 

7. Oddziałowa rada rodziców reprezentuje ogół rodziców danego oddziału. 

1) Kadencja oddziałowej rady rodziców trwa jeden rok licząc  od dnia wyborów.  

2) Oddziałowa rada rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym 

ogólnym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych uczniów danego oddziału 

w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny. 

3) Kompetencje oddziałowych rad rodziców: 

a) zatwierdzanie planu wychowawczego dla danego oddziału na pierwszym 

zebraniu rodziców, 

b) wspieranie wychowawców klas w realizacji programu wychowawczego 

i w rozwiązywaniu problemów danej klasy, 

c) reprezentowanie wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami 

szkoły, 

d) występowanie z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę 

wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców 

uczniów danego oddziału, 

e) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o wzbogacenie lub zmianę 

organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale, 

f) uczestniczenie w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych rad rodziców. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu 

profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

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

regulamin. 
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Samorząd Uczniowski 

§ 12 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

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

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

5) opiniuje skreślenie ucznia z listy uczniów, 

6) może opiniować ocenę pracy nauczyciela dokonywaną przez dyrektora szkoły, 

7) zgłasza uczniów do nagród i wyróżnień, 

8) występowania z wnioskiem o pomoc materialną uczniom. 

5.  Samorząd Uczniowski z tygodniowym wyprzedzeniem informuje dyrektora szkoły 

o planowanych przedsięwzięciach, które realizuje wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły. 
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ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 
 

Przepływ informacji między organami szkoły 

                                   § 13 

1. Organy szkoły są regularnie i wyczerpująco informowane o przedsięwzięciach szkoły: 

1) odbywają się regularne klasowe spotkania rodziców, podczas których omawiane są problemy 

w nauce, wychowawcze i socjalne, 

2) informacje są jawne, 

3) dni spotkań z rodzicami organizowane są możliwie bez obciążeń i dla rodziców, i dla 

nauczycieli. Odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, 

w przypadku spotkań ogólnych i przez nauczycieli wychowawców, w przypadku spotkań 

klasowych. 

 

Podejmowanie decyzji 

 

§ 14 

 

1. Decyzje podejmowane są po partnersku. 

2.Organy szkoły uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły w zakresie przewidzianym 

przez prawo oświatowe, 

3.Organy szkoły współdziałają i współdecydują w tworzeniu planów i programów szkolnych. 

 

 

Partnerstwo i zaufanie 

§ 15 

 

1. Uczniowie i rodzice są traktowani jako partnerzy we wspólnym procesie kształcenia i wychowania.  

2.  Nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się odpowiedzialni za osiągnięcia założonych celów 

kształcenia.  
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1) Uczniowie mogą polegać na ustaleniach uzgodnionych z nauczycielami, 

2) Szkoła w swoich działaniach bierze pod uwagę obawy rodziców oraz poważnie traktuje 

krytykę z ich strony. 

3) Wymagania nauczycieli wobec uczniów są jasne i jednoznaczne. 

 

 

 

 

Interakcje między nauczycielami, rodzicami i uczniami 

§ 16 

 

1. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są jednakowo poważnie traktowani jako autorzy   pomysłów 

i motywowani oraz włączani do współpracy. 

1) Dyrektor szkoły przestrzega wspólnych ustaleń. 

2) Zaangażowanie jest doceniane i wynagradzane. 

2. Dyrektor szkoły stara się o dobry klimat rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uczestniczy 

w posiedzeniach Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. W razie 

przeszkód zapewnia kompetentne zastępstwo. 

3. Dyrektor szkoły posiada kompetencje do rozwiązywania konfliktów i stosuje je na wszystkich 

płaszczyznach- uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele władz. 

1) Dyrektor szkoły nie zachowuje się pasywnie w obliczu konfliktu, 

2) Nauczyciele, uczniowie i inne nowe osoby w szkole zostają poinformowane o zasadach, 

programach itp. , aby uniknąć ewentualnych konfliktów. 

4. W razie konfliktu dyrekcja szkoły jest przede wszystkim jego moderatorem, określa cele, które 

powinny zostać osiągnięte po rozwiązaniu konfliktu nie uprzedzając, ani nie narzucając rozwiązań 

 

 

Kompetencje menedżerskie i kierownicze. 

§ 17 
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1. Dyrekcja szkoły : 

1) podejmuje decyzje szybko, jeśli wymaga tego sytuacja, 

2) nie odsuwa w czasie trudnych problemów, 

3) dla realizacji określonych zadań, projektów podejmuje klarowne decyzje i wiążące ustalenia 

celów dla wszystkich współdziałających, 

4) włącza do wykonywania wiodących zadań nauczycieli, informując o tym wszystkich 

zainteresowanych, 

5) nie deleguje uprawnień pryncypialnie, lecz tylko w razie konieczności. Właściwe uprawnienia 

deleguje właściwym osobom. 

2. Konferencje i zebrania są należycie przygotowane, a porządek obrad przekazywany na czas: 

1) zebrania rozpoczynają się punktualnie, 

2) tematy i cele spotkań są powszechnie znane, 

3) dyrekcja szkoły unika niepotrzebnych zebrań. Problemy, które mogą być lepiej omówione 

w małych grupach, przekazuje zespołom zadaniowym. 

3. Dyrekcja szkoły troszczy się należycie o przekazanie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom: 

1) stosuje się pisemną informację dla rodziców, tablice ogłoszeń dla uczniów, obligatoryjne 

spotkania z rodzicami, 

2) troszczy się o sporządzanie i udostępnianie aktualnych informacji dla przyszłych uczniów. 

Przekazuje interesujące informacje o szkole do mediów, 

3)  włącza się aktywnie w planowanie i przeprowadzanie ,, drzwi otwartych szkoły”. 
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V. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

Kompetencje i zadania wicedyrektora szkoły 

§ 18 

 

1. Dyrektor szkoły może tworzyć stanowisko wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor, w ramach posiadanych środków finansowych, 

może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. W szkole tworzy się stanowiska: 

1) wicedyrektora, 

2) kierownika szkolenia praktycznego, 

3) pedagoga szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza zakres zadań osób sprawujących stanowiska kierownicze 

w szkole. 

5. Kompetencje i zadania wicedyrektora szkoły: 

1) Nadzoruje pracę zespołu opracowującego tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych oraz plan 

dyżurów nauczycieli przed rozpoczęciem lekcji i podczas przerw. 

2) Nadzoruje prace zespołów nauczycielskich opracowujących plany pracy i dokumenty 

wewnątrzszkolne oraz kontroluje realizację zadań zawartych w planach. 

3) Współuczestniczy w tworzeniu szkolnego zestawu programów nauczania. 

4) Kontroluje dyscyplinę pracy nauczycieli w zakresie pełnienia przez nich dyżurów,. 

5) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi stosowną dokumentację. 

6) Prowadzi ewidencję nieobecności nauczycieli. 

7) Otacza opieką nauczycieli rozpoczynających swoją pracę oraz studentów odbywających 

praktykę w szkole. 

8) Gromadzi informacje związane z kształceniem, wychowaniem i opieką; 

9) Współuczestniczy w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. Wspomaga dyrektora, 

wykonując wspólnie z nim następujące zadania: 
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a) współpracuje z nauczycielami w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły; 

b) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, 

według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

c) kontroluje pracownie przedmiotowe, 

d) formułuje zalecenia i kontroluje ich realizację. 

10) Nadzoruje, koordynuje i analizuje pracę wychowawczą w szkole: 

a) analiza prac wychowawców, 

b) profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja, 

c)  wycieczki szkolne i turystyka, 

d) nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych, 

e) koordynowanie przebiegu imprez szklonych – apeli, akademii i innych, 

f) dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego. 

11) Ustala tematykę zebrań z rodzicami. 

12) Kontroluje dokumentację szkolną: 

a) dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, 

b) dokumentację dotyczącą wycieczek szkolnych, 

c) doraźne zmiany planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli. 

d) rozliczanie godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowych płatnych oraz godzin 

nieprzepracowanych; 

13) Przejmuje zadania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, z wyjątkiem spraw kadrowych 

i finansowych. 

14)  Wykonuje inne zadań bieżące zlecone przez dyrektora szkoły. 
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Kompetencje i zadania kierownika szkolenia praktycznego 
Przydział i zakres czynności 

§ 19 

1. Przydział i zakres czynności w zakresie organizacji pracy. 

1) Współudział w planowaniu pracy w zakresie całokształtu spraw związanych z organizacją 

szkolenia praktycznego młodzieży , a w szczególności: 

a) określenie kierunków szkolenia zgodnie z potrzebami gospodarczymi środowiska 

lokalnego, 

b) badania bazy i możliwości kadrowych zakładów pracy pod katem szkolenia uczniów, 

c) wykonywanie zadań związanych z rekrutacją do szkoły określonych obowiązującymi 

przepisami, 

d) zawieranie umów zbiorowych i indywidualnych, kontrolowanie dokumentacji 

pedagogicznej i warunków socjalnych w zakładach, udzielanie pomocy 

w zaopatrzeniu w programy nauczania i inne dokumenty. 

2) Współudział w planowaniu pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz 

opracowywanie rocznych i długofalowych planów pracy szkoły. 

3) Systematyczne informowanie (raz w tygodniu) dyrektora szkoły o stanie i zmianach 

zachodzących w organizacji pracy szkoły. Planowanie pracy i informowanie dyrektora 

o podejmowanych pracach i ich realizacji. 

4) Przygotowywanie materiałów na rady koordynacyjne z pracownikami zakładów. 

2. Przydział i zakres czynności w zakresie pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej szkoły: 

1) Opieka nad całokształtem działalności dydaktycznych i opiekuńczej szkoły. 

2) Hospitacja zajęć szkolenia praktycznego zgodnie z planem hospitacji i obowiązującymi 

przepisami. 

3) Współpraca z zakładami pracy w zakresie pełnej realizacji zadań wynikających z przepisów — 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz.988 z poz. zm.). 

4) Badania wyników nauczania ze szkolenia praktycznego. 

5) Współudział w organizowaniu konkursów na najlepszego ucznia w zawodzie. 

6) Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. 

7) Kontrola dokumentacji pedagogicznej związanej ze szkoleniem praktycznym (dzienniki 

lekcyjne, akta osobowe uczniów, dzienniki zajęć szkolenia praktycznego itp.). 
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8) Współpraca z rodzicami w zakresie szkolenia praktycznego. 

9) Czuwanie nad estetyką szkoły i dekoracjami dostosowanymi treścią do poszczególnych 

kierunków kształcenia. 

10) Kształtowanie form jednolitego oddziaływania wychowawczego szkoły i zakładu. Wiązanie 

uczuciem ucznia z zawodem i zakładem. Kształtowanie poczucia dumy z wykonywania 

zawodu.  

11) Opieka i pomoc w organizowaniu pracowni przedmiotów zawodowych. 

12) Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rad Pedagogicznych z zakresu problematyki 

szkolenia praktycznego i współpracy z zakładami pracy. 

13) Czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem nauczycieli przedmiotów zawodowych 

I instruktora szkolenia praktycznego w programy nauczania i materiały metodyczne oraz 

zaopatrzenia uczniów w podręczniki. 

14) Badanie poziomu pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej instruktorów szkolenia 

praktycznego. 

3. Przydział i zakres czynności w zakresie  gospodarczym i finansowym. 

1) Rozliczanie godziny zajęć lekcyjnych ponadwymiarowych prowadzonych przez nauczycieli 

I ścisła współpraca z wicedyrektorem odpowiedzialnym za pracę szkoły oraz kierownikiem 

adm. gospodarczym odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i główną księgową szkoły. 

2) Opieka nad sprzętem szkolnym i pomocami naukowymi, ich przechowywaniem konserwacją 

i zabezpieczeniem. Czuwanie nad czystością ładem i porządkiem w szkole. 

3) Organizacja bazy materialnej i dydaktycznej technikum i liceum profilowanego . 

4) Praca w komisjach spisowych, inwentaryzacyjnych i komisjach odbioru. 

 

Zadania pedagoga szkolnego 

§ 20 

 

1. Kompetencje i zadanie pedagoga szkolnego w zakresie zadań ogólno - wychowawczych: 

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu 

własnych dzieci, 

3) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły. 

2. Kompetencje i zadanie pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki wychowawczej: 
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1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów spawających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno – wychowawczego, 

2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski 

wychowawczej,  

3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających pomocy. 

3. Kompetencje i zadanie pedagoga szkolnego w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-

psychologicznej: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

2) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych, 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych. 

4. Kompetencje i zadanie pedagoga szkolnego w zakresie pomocy materialnej: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców 

klas i dyrekcji szkoły, 

2) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 

5.Organizacja pracy pedagoga. Pedagog szkolny: 

1) Posiada roczny plan pracy, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze 

szkoły i środowiska. 

2) Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno 

uczniów, jak i ich rodziców. 

3) Współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą 

zdrowia, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-

wychowawczych. 

4) Współdziała z MOPS, GOPS, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi organizacjami 

I instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania. 

5) Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów szkoły oraz podjętych działań 

6) Prowadzi następującą dokumentację: 

a) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 

c) ewidencję uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej  
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Nauczyciele 

§ 21 

 

1. W szkole dyrektor zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz 

pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkoły. 

2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

1) dydaktyczną, 

2) wychowawczą, 

3) opiekuńczą. 

3. Obowiązki nauczyciela: 

1) wspieranie ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny; 

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

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

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

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

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

6. Nauczyciel realizuje zadania związane z odpowiedzialnością za życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów, w szczególności: 

1) realizuje zadania wynikające z obowiązków nauczyciela dyżurującego, 

2) zna i przestrzega przepisy bhp obowiązujące w szkole, 

3) zna zasady ewakuacji młodzieży na wypadek zagrożenia, 

4) zna przepisy dotyczące organizacji i sprawowania opieki w czasie obozów, wycieczek, rajdów, 

biwaków i innych form imprez turystycznych, regulamin wycieczek. 

7. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 

1) opracowuje plany wynikowe na podstawie obowiązujących programów nauczania; 
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2) nauczyciel dba o to, by uczniowie korzystali z aktualnych podręczników i materiałów 

pomocniczych, 

3) nauczyciele rozpoczynający pracę opracowują konspekty lekcji, 

4) stosuje metody aktywizujące w procesie lekcyjnym, 

5) systematycznie ocenia zdobyte przez uczniów wiadomości (minimum 2 – 3 oceny cząstkowe 

semestralne w systemie 1 – 2 godz. lekcyjnej tygodniowo i minimum 5 ocen cząstkowych 

systemie 3 i więcej godzin lekcyjnych tygodniowo), 

6) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, 

7) punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia oraz przestrzega dyscypliny pracy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Szkoły, 

8) przestrzega tajemnicy służbowej. 

8. Zadania nauczycieli związane z dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny: 

1) opiekuje się powierzoną klasopracownią, odpowiada za stan ilościowy i jakościowy 

powierzonego sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, 

2) zgłasza dyrekcji konieczność dokonywania napraw lub usunięcia usterek w klasopracowniach, 

3) przestrzega przepisów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia sprzętu 

szkolnego i pomocy naukowych przed zniszczeniem i kradzieżą, 

4) wykonuje zarządzenia dyrektora szkoły dotyczące inwentaryzacji majątku szkolnego. 

9. Zadania nauczycieli związane z wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań: 

1) stawiając wysokie wymagania w zakresie swego przedmiotu dostrzega, akceptuje i wspiera 

inne zainteresowania uczniów, 

2) udziela pomocy uczniom przygotowującym się do udziału w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. Formy tej pomocy nauczyciel ustala w porozumieniu 

pedagogiem szkolnym, z wychowawcą klasy, rodzicami powiadamiając o tym dyrektora szkoły. 

11. Nauczyciel stale doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom swojej wiedzy 

merytorycznej poprzez: 

1) uczestnictwo w posiedzeniach zespołów przedmiotowych i konferencjach metodycznych, 

2) korzystanie z czasopism metodycznych znajdujących się w bibliotece, wykorzystuje zawarte 

tam wskazówki dydaktyczne w swojej pracy z uczniami, 

3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
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12. Uprawnienia nauczycieli: 

1) nauczyciel decyduje w sprawie doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, 

podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

2) jeżeli prowadzi koło zainteresowań, decyduje o treści programu, 

3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 

4) ma prawo opiniować ocenę z zachowania uczniów, 

5) nauczyciel może wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich 

uczniów, 

6) ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, 

konferencjach w zależności od posiadanych przez szkolę środków finansowych lub własnych 

środków finansowych, 

7) nauczyciel mianowany i dyplomowany może być opiekunem stażu, 

8) może ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

13. Zadania wychowawców klas: 

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, 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

2) Wychowawca realizuje zadania przez: 

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

rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 

b) tworzenie środków zapewniających wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśników oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami, 

d) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 

e) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy 

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą, 
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f) realizowanie planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

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

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu, 

h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce, 

i) rozwijanie pozytywnej motywacji ucznia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się, 

j) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywanie, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 

i efektywnego organizowania sobie pracy, 

k) systematycznie 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, badanie przyczyny opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 

udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnianiu materiału, 

l) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami – 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytworzenia atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

m) pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacanie 

osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

interesowaniem się i udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, 

zawodowych, ich działalnością w kołach i organizacjach, 

n) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im 

życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy), 

o) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stworzenie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw 

i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru, 
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p) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą,  

q) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów,  

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

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskiem 

o udzielenie pomocy. 

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

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznania nagród i udziela kar. 

4) Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusz ocen, 

b) sporządza zestawienie statystyczne dotyczące klasy, 

c) wypisuje świadectwa szkolne, 

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

władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

5) W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy 

do obowiązków wychowawcy należy: 

a) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów; 

b) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 

c) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

d) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

e) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy 

możliwych do uruchomienia w szkole; 

f) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły 

lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 

wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji 

kancelaryjnej; 

g) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 
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h) informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej   i postępach ucznia; 

i) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

j) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, 

k) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              

i psychologicznych; 

l) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

m) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.” 

 

 

Nauczyciele - zespoły przedmiotowe, zespoły zadaniowe 

§ 22 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu. 

2) Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje przewodniczącego zespołu przedmiotowego. 

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zespołów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

b) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

c) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnieniu 

ich wyposażenia, 

d) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

I eksperymentalnych programów nauczania, 

e) organizowanie i przygotowanie egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
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f) organizacja i przygotowanie olimpiad przedmiotowych. 

4) Zespoły przedmiotowe spotykają się co najmniej dwa razy w semestrze. 

2. skreślony 
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VI. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 23 

 

1. Podstawą prawną działalności szkoły jest akt założycielski oraz niniejszy Statut. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. 

1) Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

2) Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego oraz opracowany roczny kalendarz danego roku 

szkolnego stanowiący załącznik do planu pracy szkoły. 

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

arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów 

nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę. 

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkolę. 

5. Treść kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych 

przedmiotów określają programy zatwierdzone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określanych tygodniowym rozkładem zajęć, zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania. 

7. Podstawowymi formami pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określa 

ramowy plan nauczania, są: obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia lekcyjne fakultatywne, 

nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

8. Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica dokumentowane są 

w dziennikach tradycyjnych (papierowych) oraz dziennikach elektronicznych. Zasady 

korzystania z dziennika elektronicznego określone są w odrębnym regulaminie. 

 

§ 24 
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1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a uzasadnionych przypadkach 30 lub 60 minut. 

4. Układ przerw ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem 

Uczniowskim. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów. 

6. Zajęcia, o których mowa w pkt. l, są prowadzone z uwzględnieniem posiadanych środków 

finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczniom. 

7. W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy poza pensum nauczyciel może wykonywać inne 

zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

8. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na zajęciach z języków obcych i technologii informacyjnej w przypadku gdy oddział 

liczy powyżej 24 uczniów, 

2) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, 

3) na zajęciach z wychowania fizycznego. 

9. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, 

finansowych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. 

10. Na zajęcia fakultatywne organizowane w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych nie 

może uczęszczać mniej niż 12 uczniów. 

11. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnej umowy 

zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą 

i nauczycielem. 

12. Uczniowie szkoły odbywają praktykę zawodową w zależności od rodzaju specjalności 

w wymiarze określonym przez ramowy program nauczania w terminach ustalonych przez 

kierownika szkolenia praktycznego. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do lat 16 nie może 

przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyższej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na 

dobę. 
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13. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może 

w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w wymiarze 10 dni. 

1) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 

w ust.19, mogą być ustalone: 

a) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

2) Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4) W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 3,  dyrektor szkoły 

wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

5) W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 1 i 2 w szkole organizowane są 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na 

stronie internetowej szkoły. 

6) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

d) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15C lub jest niższa, 

e) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. 

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi 

i inne. 
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§ 25 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń 

dydaktycznych do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, sali gimnastycznej i boiska 

szkolnego, gabinetu pielęgniarki szkolnej, pracowni komputerowej. 

2. Korzystanie z tych pomieszczeń odbywa się na zasadzie poszanowania mienia szkolnego 

I odpowiedzialności młodzieży za powierzony sprzęt szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Uczniowie korzystają z usług pielęgniarki szkolnej. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły 

sprawują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele. 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz 

pracowników obsługi podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

6. Budynek szkoły jest objęty monitoringiem wizyjnym. 

7. W celu poprawy bezpieczeństwa podczas przerw dyżury na korytarzach pełnią wyznaczeni 

nauczyciele zgodnie z harmonogramem oraz regulaminem dyżurów. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje i zwolnić uczniów 

z ostatnich. 
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VII. BIBLIOTEKA 

§ 26 

 

1. W szkole działa biblioteka, a w niej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 

2. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2) ośrodkiem informacyjnym dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej; 

3. Zadania biblioteki i ICIM w szkole: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej, 

4) zaspokajanie zgłoszonych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

7) przysposobienie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do 

korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek, 

8) rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 

10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

 

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§ 27 

Nauczyciel bibliotekarz: 

1. Organizuje całokształt pracy biblioteki oraz realizuje ich funkcje kształcące i kulturalne. 
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2. Przedkłada projekty w zakresie usprawnień w funkcjonowaniu biblioteki oraz niezbędnych 

wydatków finansowych. 

3. Zamawia książki, prasę i czasopisma fachowe niezbędne do realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego poszczególnych typów szkół, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem 

I dyrektorem szkoły. 

4. Decyduje o wystroju i urządzeniu pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę. 

5. Opracowuje i prowadzi dokumentację biblioteczną. 

6. Podpisuje karty obiegowe stwierdzające rozliczenie się z biblioteką. 

7. Odpowiada za stan majątkowy i dokumentację biblioteki i czytelni. 

8. Udziela informacji o zbiorach bibliotecznych oraz o nowościach czytelniczych. 

9. Realizuje program przysposobienia czytelniczo-informacyjnego (ścieżki międzyprzedmiotowe). 

10. Prowadzi różne formy informacji i propagowania książek we współpracy z rodzicami. 

11. Informuje wychowawców klas o czytelnictwie uczniów na radach pedagogicznych szkoły. 

12. Informuje nauczycieli poszczególnych przedmiotów o nowych pozycjach przydatnych w ich pracy. 

13. Prowadzi ewidencję zbiorów, selekcję, rozmieszczenie i porządkowanie, oprawianie książek, 

katalogowanie, klasyfikowanie i konserwację. 

14. Prowadzi statystykę dzienną i okresową. 

15. Opracowuje roczny plan pracy bibliotek oraz współpracuje z innymi bibliotekami terenie powiatu 

i województwa. 

16. Uzgadnia stan majątkowy z księgowością szkoły. 

17. Bierze udział w przeprowadzaniu skontrum zbiorów bibliotecznych. 
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VIII. REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 
 

§ 28 

 

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły: 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum.  

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 

wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria 

uwzględniające. wybrane zajęcia edukacyjne: 

1) język polski, 

2) język obcy, 

3) dwa wybrane przedmioty z regulaminu rekrutacji podanego przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 

4. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, w trakcie rekrutacji może równocześnie składać 

dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.  

5. Kandydat, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się świadectwem ukończenia 

gimnazjum i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu lub kopiami tego 

świadectwa i zaświadczenia, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 

ukończył. 

6. Kandydat do szkoły składa następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem kierunku kształcenia i z zaznaczeniem 

wybranych przedmiotów oraz języka obcego spośród: 

a) języka angielskiego, 

b) języka rosyjskiego, 

c) języka niemieckiego. 

2) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, 

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym 

zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów; 
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4) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie. 

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej członków. 

8. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

2) ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego, 

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
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IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

Prawa ucznia 

§ 29 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego 

godności. 

3. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy zgodnie z przepisami. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób. 

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce. 

8. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. 

10. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego na zasadach określonych w statucie. 

11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 

12. Poznania przewidywanych dla niego ocen śródrocznych i rocznych na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

13. Składania egzaminu poprawkowego, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. 

14. Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. 

15. Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego. 

16. Indywidualnego toku nauki po spełnieniu następujących wymagań: 



 52 

1) szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub 

toku nauki, (Dz. U. z 2002r. Nr 2, poz. 28) realizację indywidualnego toku nauki – 

zwanego w dalszej części ”ITN”; 

2) uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

a) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 

b) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec 

roku/semestru; 

3) przyznanie INT uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, 

a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji; 

4) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na INT mogą występować: 

a) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów); 

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 

c) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo 

pełnoletniego ucznia; 

5) wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który 

dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i osiągnięciach ucznia; 

6) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą; 

7) w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń; 

8) dyrektor szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

I pozytywnej opinii publicznej poradni psychologicznej – pedagogicznej; 

9) zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego program 

nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu 

nadzoru pedagogicznego; 

10) zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny; 

11) uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować; 
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12) uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – 

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin 

konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. 

miesięcznie; 

13) uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia 

w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie; 

14) uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN; 

a) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętych ITN oraz jednej godzinie 

konsultacji indywidualnych, 

b) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym 

na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w 

zajęciach indywidualnych z nauczycielem; 

15) konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 

2 godziny co dwa tygodnie. 

16) rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania; 

17) uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem; 

18) kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego 

egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą; 

19) decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia; 

20) do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN; 

21)  na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 

Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy 

odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

 

Obowiązki ucznia 

§ 30 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a w szczególności do: 
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1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

5) przestrzegania przepisów dotyczących bhp i ppoż., 

6) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenie mienia szkolnego, 

7) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie trwania zajęć dydaktycznych, 

8) dbania o schludny wygląd – strój codzienny ucznia i fryzura powinien być stonowany 

I nie wyzywający stosowny do okoliczności. Galowy strój na uroczyste okazje: 

w odcieniach bieli, granatu i czerni- długie spodnie, spódnica, obuwie niesportowe, 

(rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz uroczystości szkolne), 

9) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników oraz pozostałych 

uczniów. 

2. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych według 

następujących zasad: 

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową; 

2) uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania 

oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły; 

3) zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać 

zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur 

kierowniczy; 

4) w przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie zwolnienia lekarskiego lub 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie 

nieobecności; 

5) uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 

nieobecności na następującej godzinie wychowawczej; 

6) usprawiedliwienia dostarczane w późniejszym terminie nie będą honorowane; 

7) każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przy rodziców powód 

jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności; 
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8) wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli 

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w pkt.1;  

9) na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową 

sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na 

podstawie pisemnego wniosku rodziców); 

10) wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko 

i wyłącznie na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku rodziców (prawnych 

opiekunów); 

11) wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach 

nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej 

sytuacji uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców 

w pierwszym dniu po powrocie do szkoły; 

12) każdorazowo zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły; 

13) obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczanie frekwencji swoich 

wychowanków (do 15 dnia kolejnego miesiąca); 

14) dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 

nauki/obowiązku szkolnego; 

15) dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej 

nagany, w przypadku opuszczania bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć 

dydaktycznych. 

 

3. Uczniom nie wolno: 

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

odurzających oraz wnosić ich na teren szkoły lub rozprowadzać na jej terenie; 

2) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

3) palić tytoniu oraz papierosów elektronicznych (e-papierosy); 

4) używać przemocy fizycznej oraz psychicznej, zwrotów, gestów, wulgarnych słów 

w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć bez zgody nauczyciela 

lub kierownictwa szkoły; 

6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 
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7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych; 

8) używać podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości szkolnych telefonów 

komórkowych.  

a. trzykrotne naruszenie tego obowiązku powoduje obniżenie oceny ze 

sprawowania o jedną niżej; 

b. uczeń może mieć przy sobie telefon komórkowy, ale w czasie lekcji ma on 

być wyłączony i nie ma prawa leżeć w widocznym miejscu; 

c. telefon komórkowy nie może być również używany jako pomoc 

dydaktyczna, np. kalkulator; 

d. tylko skrajne przypadki upoważniają do korzystania z telefonów 

komórkowych po uprzednim zgłoszeniu zaistniałej sytuacji dla 

nauczyciela i uzyskania jego zgody; 

e. w przypadku niezastosowania się ucznia do powyższych zapisów, 

nauczyciel ma prawo konfiskaty telefonu, po uprzednim jego wyłączeniu 

i oddaniu dla ucznia karty SIM. Zwrot telefonu nastąpi tylko i wyłącznie 

do rąk rodziców. 

f. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny telefonu 

i urządzeń elektronicznych odebranych uczniowi. 

9) zapraszać obcych osób do szkoły. 

 

4.W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 
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X. UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

Nagrody 

§ 31 

1. Uczeń jest nagradzany za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia samodzielne wykraczające poza obowiązujący 

program, 

2) wybitne zaangażowanie w pracy społecznej w szkole lub poza nią, 

3) poświęcenie, dzielność i odwagę, 

4) szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne. 

2. Uczeń może otrzymać: 

1) pochwałę wychowawcy klasy udzieloną publicznie wobec klasy, 

2) pochwałę dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec wszystkich uczniów, 

3) nagrodę rzeczową, 

4) list gratulacyjny. 

3. Nagrody rzeczowe przyznaje dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej lub Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy klasy i Rady Rodziców. 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznane przez władze 

oświatowe, miejskie instytucje i organizacje młodzieżowe wg odrębnych przepisów. 

 

 

 

Kary 

§ 32 

 

1. Uczeń może być ukarany za łamanie postanowień zawartych w § 30. 

2. Katalog kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
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2) nagana wychowawcy klasy, 

3) upomnienie lub nagana dyrektora, 

4) obniżenie oceny z zachowania, 

5) skreślenie z listy uczniów – zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 34 statutu. 

3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeżeli uczeń 

uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

4. Ukarany uczeń może odwołać się na piśmie w ciągu 7 dni od daty ukarania do: 

1) dyrektora szkoły, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

Tryb składania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia 

§ 33 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo złożyć skargę ustną do wychowawcy klasy lub 

dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować osobę, na którą wpłynęła skarga i 

umożliwić jej wyjaśnienie. 

3. W przypadku braku porozumienia między stronami konfliktu uczeń ma prawo złożyć skargę 

pisemną do Kuratorium Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

 

Szczegółowe zasady skreślania z listy uczniów i karnego 

przeniesienia do innej szkoły 

§ 34 

1. Rada Pedagogiczna szkoły wychodzącej w skład zespołu szkół może skierować do dyrektora 

szkoły wniosek o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 

1) Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły w trybie decyzji 

administracyjnej 
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2) Przepis ust. 1 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

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

kuratora oświaty do innej szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna danej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może skierować wniosek 

do dyrektora szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję 

w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Podlaski Kurator Oświaty. 

3. Wykroczenia stanowiąc podstawę do skreślenia z listy uczniów, a także będące podstawą 

złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działania stanowiące zagrożenia życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzenie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

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

naruszenie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzenie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne; 

9) stworzenie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego. 

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też wnioskowania 

o przeniesienie do innej szkoły. 

5. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizację obowiązku 

szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy. 

6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących 

środków: 

a) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu; 

b) udzielenie nagany dyrektora szkoły; 
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c) karne przeniesienie do innej klasy (opcjonalnie). 

 

Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów 

§ 35 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 

r. z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 

z późniejszymi zmianami).  

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 lipca 1992 r. III CZP 84/92.  

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 

2001 roku, III RN 149/2000.  

 

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno być stosowane wyjątkowo, w szczególnych 

przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na 

ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 

(III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. 

W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem 

postępowania administracyjnego. 

2. Skreślenie z listy ucznia może nastąpić w przypadku naruszenia § 34 ust. 3 statutu szkoły tj.: 

1) Picie alkoholu lub przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu. 

2) Czyny chuligańskie, bójki. 

3) Kradzieże. 

4) Wyłudzanie, szantaż, przekupstwo. 

5) Niszczenie, dewastacja mienia społecznego. 

6) Posiadanie, sprzedaż lub współudział w rozprowadzaniu narkotyków, dopalaczy 

I środków psychoaktywnych oraz namawianie do zażywania narkotyków, dopalaczy 

I środków psychoaktywnych. 
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7) Przebywanie na terenie szkoły i w jej obrębie w stanie wskazującym na spożycie 

narkotyków, dopalaczy i środków psychoaktywnych. 

8) Naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem 

innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na 

terenie szkoły. 

9) Posiadanie, używanie broni białej, palnej, gazowej itp.. 

10) Stworzenie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby. 

11) Działanie szczególnie szkodliwe przeciwko szkole, zniesławienie szkoły np. na stronie 

internetowej. 

12) Opuszczenie 50% godzin zajęć szkolnych (absencja nieusprawiedliwiona) w semestrze. 

13) Naruszenie przez ucznia prawa i nałożenia na niego wyroku skazującego przez sąd. 

14) Wielokrotne uchybienia obowiązkom ucznia mimo zastosowania wszelkich możliwych 

środków zaradczych, dyscyplinujących przewidzianych w Statucie Szkoły. 

15) Czyny nieobyczajne. 

16) Fałszowanie dokumentów państwowych. 

 

 

 

3. W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący 

tok postępowania:  

1) Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów z postanowieniami 

Statutu Szkoły, w tym z przypadkami i okolicznościami, w których Pada Pedagogiczna 

może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy 

uczniów.  

2) Wychowawca gromadzi niezbędną dokumentację dotyczącą ucznia:  

a) liczbę godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,  

b) potwierdzenia kontaktów z rodzicami, kolejność stosowania kar przewidzianych 

Statutem szkoły,  

c) stosowanie procedur zapisanych w prawie szkolnym dotyczących postępowania 

z uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia oraz z uczniami 

sprawiającymi problemy wychowawcze.  

3) Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w czasie rozmowy wysłuchują wyjaśnień 

ucznia.  
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4) Wychowawca klasy przedstawia Dyrektorowi szkoły wniosek (załącznik 2) o podjęcie 

procedury skreślenia ucznia z listy uczniów, jednocześnie informuje ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów o wszczęciu postępowania procedury (załącznik 2a). 

5) W czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca przedstawia szczegółowo sprawę 

ucznia, która jest omawiana w gronie nauczycieli. 

6) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę (zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej) 

w sprawie skreślenia z listy uczniów, sporządza się protokół z posiedzenia Rady 

Pedagogicznej uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęte uchwały.  

7) Dyrektor szkoły zwraca się o opinię do Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski 

winien wydać opinię w terminie do 2 dni.  

8) Dyrektor szkoły wydaje decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów i informuje o niej 

ucznia i jego rodziców (załącznik 3). 

9) Wykonanie decyzji następuje po upływie terminu przewidzianego na odwołanie lub 

natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

4. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia 

Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną.  

 

5. Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno 

faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony), jak i prawne (powołanie na zapis w statucie). 

Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów. Jeżeli absencja ucznia w opinii 

Rady Pedagogicznej  uniemożliwia realizację podstawy programowej   (ponad 50% 

w semestrze), może ona podjąć decyzje o skreśleniu ucznia z listy. 

 

6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących 

środków:  

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;  

2) udzielenie nagany dyrektora szkoły;  

3) karne przeniesienie do innej klasy (opcjonalnie).   

 

Załączniki do procedury (na końcu statutu):  

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o udzielenie nagany Dyrektora Szkoły. 

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o podjęcie procedury skreślenia ucznia. 

Załącznik nr 2a. Wzór informacji o wszczęciu procedury skreślenia przesyłanej dla rodziców. 

Załącznik nr 3. Wzór decyzji o skreśleniu.  

Załącznik nr 4. Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia listy uczniów.  
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XI. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
 

Postanowienia wstępne 

§ 36 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkole. 

2. Postanowienia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązują nauczycieli i uczniów 

wszystkich typów szkól wchodzących w skład szkoły. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

Postanowienia szczegółowe 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 37 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę i realizowanych w szkole oraz formułowaniu 

oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie, 

2) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli 

I samooceny, 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, 

uzdolnień i zainteresowań, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, doskonalenie oraz korygowanie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
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I dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów), skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 

4) przeprowadzenie egzaminów w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w związku z naruszeniem 

trybu ustalania oceny śródrocznej lub rocznej; zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz warunki zdawania 

egzaminu poprawkowego. 

6) ustalenie cząstkowych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali: 

1. celujący - 6; 

2. bardzo dobry - 5; 

3. dobry - 4; 

4. dostateczny - 3; 

5. dopuszczający - 2; 

6. niedostateczny - 1, 

7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanych rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

9) ustalenie kryteriów oceniania zachowania. 

4. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. 

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

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

 

Powiadamianie o osiągnięciach i postępach ucznia 

§ 38 



 65 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi 

semestr jest oceną roczną. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w nowym 

roku szkolnym przedstawia Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania oraz informuje o terminach 

wywiadówek ze szczególnym uwzględnieniem tego terminu, kiedy przekazywane będą 

informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. 

4. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących 

i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci na spotkaniach z rodzicami lub w czasie 

indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, dyrektorem lub 

wicedyrektorem szkoły. 

5. Fakt przekazania informacji, o których mowa § 38 ust. 3 nauczyciele dokumentują 

odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, rodzice potwierdzają ten fakt własnoręcznym 

podpisem: 

1) „zapoznał się” - podpis ucznia i rodzica, 

2) „zapoznał się i odmówił podpisu” (rodzic), 

3) w przypadku uchylania się rodziców od kontaktu z wychowawcą - wpis „brak 

zainteresowania”. 

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są 

udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób 

określony w statucie szkoły. 

 

Obniżanie wymagań edukacyjnych 

§ 39 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z programu nauczania. Obniżenie wymagań edukacyjnych nie może dotyczyć przedmiotów 

zawodowych w danej klasie. 
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2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 38  ust. 

2  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii 

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie 

działań wspierających. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

 

Zwalnianie z zajęć edukacyjnych 

§ 40 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony - na czas określony - z zajęć wychowania 

fizycznego lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii 

2. Dyrektor informuje nauczycieli wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej 

i wychowawcę o zwolnieniu ucznia z zajęć. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.1 uniemożliwia ustalenie oceny 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienia z zajęć przekroczyły 50% planowanych 

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

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
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4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły. 

 

Zasady klasyfikowania uczniów 

§ 41 

1. W szkole wprowadza się: 

1) klasyfikację śródroczną w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi dla klas I-III 

technikum, 

2) klasyfikację śródroczną dla klas IV przeprowadza się w 15 tygodniu nauki, tj. 

w połowie okresu nauki, 

3) klasyfikację roczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, odpowiednio w skali pierwszego 

semestru i całego roku, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę 

zachowania - wychowawca klasy. 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę 

i umiejętności, a także za zaangażowanie ucznia w czasie lekcji. 

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną wynikającą z ocen cząstkowych. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze 

i uwzględnia ocenę śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia. 

7. Na 30 dni kalendarzowe przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przekazują uczniom 

ustną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Wychowawcy klas przekazują tą 

informację w formie pisemnej najpóźniej na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom). 

8. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dziennika lekcyjnego na trzy dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

9. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena 

klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną roczną. 
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10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną mimo, że klasyfikacja była wcześniej. 

12. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego z zastosowaniem ust 14 i § 56 

ust. 8. 

14. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

Tryby i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana 

końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

§ 42 

 

1. Tryby i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Za przewidywaną ocenę końcowo roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych, 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

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

konsultacji indywidualnych. 
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4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach końcowych. 

5. W przypadku spełniania przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, wychowawca 

odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu. 

6. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, 

wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków 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 przygotowania przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

9. Sprawdzian, oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny końcowo rocznej może następować jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

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

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

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

Egzaminy 

§ 43 

 

1. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w przypadkach 

określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły. 

2. Absolwent szkoły ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 44 
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2) Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

a) realizuje indywidualny tok lub program nauki, 

b) został warunkowo przyjęty z innej szkoły lub zmienił profil nauczania. 

2. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny składa w tej sprawie pisemną prośbę do 

dyrektora szkoły, nie później niż l dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. W szczególnych przypadkach o terminie decyduje dyrektor. 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzaminy klasyfikacyjne powinny zakończyć się przed 

rozpoczęciem kolejnego semestru. 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy 

z informatyki, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, które 

są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 

1) Zadania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator: 

a) zadania w części pisemnej mogą mieć formę 3 zadań testowych, 

b) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań. 

2) Zadania egzaminator oddaje dyrektorowi szkoły na dwa dni przed terminem 

egzaminu. Zadania akceptuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

3) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych oraz osoba z kierownictwa szkoły. 

4) Uczeń losuje zadania w trakcie egzaminu, z co najmniej dwóch zestawów 

egzaminacyjnych. 

5) Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator w porozumieniu 

z przewodniczącym: 

a) część pisemna od 45 do 90 minut, 
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b) część ustna - maksymalnie 20 minut, 

c) czas przygotowania do odpowiedzi ustnej maksymalnie 20 minut. 

d) pomiędzy częścią pisemną i ustną ustala się przerwę do 15 minut. 

6) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie ucznia). 

5. Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna. 

6. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest jego ostateczną oceną 

klasyfikacyjną. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona 

i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez 

dyrektora, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną przez komisję oraz 

zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.  

1) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zestawy wylosowanych zadań 

egzaminacyjnych. 

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania 

i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłaszać w terminie w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
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12. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 10, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 1) dyrektor szkoły 

albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 2) 

nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

1) W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia 

z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły.  

2) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych 

w ciągu jednego dnia.  

3) Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice ucznia 

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

15. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono 2 oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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18. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 45 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy pod warunkiem, że został sklasyfikowany 

ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły (ostatni tydzień ferii 

letnich). 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są 

egzaminy z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego oraz przedmiotów 

zawodowych i zajęć praktycznych, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń 

praktycznych. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Zadania do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator: 

1) zadania w części pisemnej mogą mieć formę zadań testowych, 

2) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań. 

8. Zadania egzaminacyjne oddaje egzaminator dwa dni przed terminem egzaminu. Zadania 

egzaminacyjne akceptuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

9. Uczeń losuje zadania w trakcie egzaminu, z co najmniej dwóch zestawów egzaminacyjnych. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminator, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne, 

4) w pracach komisji egzaminacyjnej może brać udział, w charakterze obserwatora, 

wychowawca klasy. 
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11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej: 

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu, 

3) ogłasza wyniki egzaminu. 

12. Czas trwania egzaminu poprawkowego ustala egzaminator w porozumieniu 

z przewodniczącym: 

1) część pisemna od 45 do 90 minut, 

2) część ustna - maksymalnie 20 minut, 

3) czas przygotowania do odpowiedzi ustnej maksymalnie 20 minut. 

13. Pomiędzy częścią pisemną i ustną ustala się przerwę do 15 minut. 

14. Ocenę z egzaminu poprawkowego ustala komisja egzaminacyjna. 

15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez 

komisję oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. Do protokołu załącza się 

pisemne prace oraz wylosowane zadania egzaminacyjne. 

17. Z egzaminu poprawkowego uczeń może otrzymać ocenę według obowiązującej skali ocen. 

18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

19. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i może powtarzać 

klasę. 

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

Egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

§ 46 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów: maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe regulują odrębne przepisy. 
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ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ POZNAWCZYCH I PRAKTYCZNYCH 

UCZNIÓW. 
 

Szczegółowe zasady oceniania 

§ 47 

 

1. Uczeń oceniany jest systematycznie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace pisemne (testy, sprawdziany) są do wglądu rodziców, na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela. 

4. Zasady dotyczące oceny za brak pracy domowej oraz nieprzygotowane do zajęć ustalają 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

5. Uczeń nie może być oceniany negatywnie z materiału wprowadzanego na danej lekcji. 

Oceniana jest poprawność i estetyka wykonania pracy, wysiłek, wkład pracy i aktywność 

ucznia, systematyczność oraz obowiązkowość. 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny negatywnej na warunkach uzgodnionych 

w przedmiotowych zasadach oceniania. 

7. Dopuszcza się możliwość stosowania prac pisemnych z podziałem na poziomy wymagań lub 

bez tego podziału. 

8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma szansę na uzupełnienie braków 

w terminie ustalonym przez nauczycieli przedmiotów. 

9. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy 

brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

Zasady przeprowadzania i oceniania prac pisemnych 

§ 48 

 

1. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia mogą być nie więcej niż trzy 

sprawdziany zapowiedziane na tydzień przed terminem i zapisane w dzienniku. Sprawdzian 

powinien być oddany w ciągu 2 tygodni, omówiony i poprawiony. 
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2. Kartkówki obejmują wiadomości z l - 3 tematów i nie są zapowiadane. 

3. Punktacja prac pisemnych ustalana jest przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

4. W każdej pracy pisemnej muszą być zawarte zadania o różnym stopniu trudności. 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny w terminie i na zasadach określonych przez 

nauczyciela. 

6. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń może zaliczyć daną partię materiału 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. W przypadku zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

 

Zasady oceniania odpowiedzi ustnych 

§ 49 

1. Uczeń musi być przygotowany do odpowiedzi ustnej na każdą lekcję. 

2. Możliwość nieprzygotowania ustala nauczyciel. 

3. Odpowiedź ustna obejmuje materiał z l - 3 tematów. 

4. Podczas odpowiedzi premiowane jest: 

1) logiczne myślenie, 

2) wykorzystywanie wiadomości z różnych dostępnych źródeł, 

3) rzeczowość wypowiedzi, uwzględnienie specyfiki przedmiotu. 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

Poziom podstawowy 

§ 50 

 

Uczeń: 

1. Zna podstawowe pojęcia. 

2. Udziela odpowiedzi z pomocą nauczyciela. 

3. Rozwiązuje typowe zadania. 
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4. Opanował podstawowe umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy. 

5. Umie korzystać z podręcznika i zeszytu. 

6. Umie sformułować samodzielnie kilkuzdaniową notatkę korzystając z podręcznika i wykładu. 

7. Umie wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych. 

8. Uczestniczy systematycznie w zajęciach. 

 

Poziom ponadpodstawowy 

§ 51 

Uczeń: 

1. Umie zastosować poznane wiadomości w praktyce i w nowych sytuacjach. 

2. Analizuje samodzielnie dany problem. 

3. Umie połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. 

4. Rozwija wiedzę poznaną na zajęciach. 

5. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia. 

6. Umie myśleć abstrakcyjnie. 

7. Dokonuje analizy porównawczej wykorzystując posiadaną wiedzę. 

8. Umie dotrzeć do innych źródeł i wykorzystać je w procesie zdobywania wiedzy. 

9. Potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w toku nauki szkolnej do formułowania wniosków, 

uogólnień i samodzielnych sądów. 

 ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

§ 52 

 

1. Uczniowie odbywają praktykę zawodową w terminach ustalonych przez dyrekcję szkoły. 

Terminy praktyk zawodowych są ujęte w kalendarzu pracy szkoły na dany rok szkolny 

i podane do wiadomości uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Czas trwania praktyk zawodowych określają szczegółowo programy nauczania dla 

poszczególnych profili klas i typów szkól. 

3. Ocena z praktyki zawodowej jest ostateczną oceną klasyfikacyjną. 
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4. Uczeń, który nic zaliczy praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności (np. 

choroby) może ją odbywać w czasie wakacji po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną. 

5. Uczeń, który nie zaliczy praktyki zawodowej i otrzyma ocenę niedostateczną, nie jest 

promowany do wyższej klasy. 

 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I PRZECHOWYWANIA INFORMACJI 

O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 

§ 53 

 

1. Sprawdziany dyrektorskie przechowywane są dwa lata przez dyrekcję. Wyniki zapisywane 

w sprawozdaniu rocznym w protokole czerwcowym. 

2. Wyniki olimpiad, konkursów przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także 

osiągnięcia sportowe przechowywane są u wicedyrektora szkoły. 

3. Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych znajduje się 

u wicedyrektora szkoły. 

4. Dokumentacja egzaminu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe znajduje się u kierownika 

szkolenia praktycznego. 

5. Dokumentacja egzaminu maturalnego znajduje się u wicedyrektora szkoły. 

6. Wyniki praktyk zawodowych znajdują się u kierownika praktyk zawodowych. Oceny są 

wstawiane do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen. 

7. Dzienniki praktyk zawodowych znajdują się u kierownika praktyk zawodowych 

i przechowywane są jeden rok. 

 

 

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIA 

§ 54 

 

1. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na 

zebraniach lub konsultacjach. 

2. Obecność rodziców na zebraniach jest odnotowana w dzienniku 
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3. O przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych 

informuje się rodziców(prawnych opiekunów)  na co najmniej na 30 dni kalendarzowych 

przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. O przewidywanych ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) informowani są 

listem poleconym podpisanym przez dyrektora lub wicedyrektora lub poprzez kontakt 

osobisty (w tym wypadku wymagany jest podpis w dzienniku lekcyjnym). 

5.  W szczególnych przypadkach wychowawca może ustalić odrębny tryb powiadamiania 

rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Pisemne prace uczniów przechowywane są przez okres jednego roku i mogą być 

udostępnione rodzicom (prawnym opiekunom) na ich życzenie przez nauczycieli 

przedmiotów. 

 

 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

§ 55 

 

1. Ponowne wyjaśnianie niezrozumiałych treści całej klasie lub wybranej grupie uczniów, 

mającej problemy z przyswojeniem materiału. 

2. W miarę możliwości organizowanie zajęć wyrównawczych. 

3. Przygotowanie literatury fachowej. 

4. W przypadku niepowodzeń szkolnych wynikających z trudnej sytuacji życiowej ucznia 

nauczyciel organizuje pomoc psychologa lub pedagoga. 

5. Wyznaczenie dodatkowego czasu na wyrównanie braków. 

6. W przypadku problemów obejmujących większą grupę uczniów nauczyciel może zmienić 

metody nauczania, podręczniki lub obniżyć kryteria oceny. 

 

 

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

§ 56 

 

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz w oparciu o dokumentację szkolną. 
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1) Wychowawca wystawiając oceny z 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. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

a) Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później  niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

c) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) ocenę zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

3) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

3. Uczeń zna kryteria oceny zachowania. Wychowawca zobowiązany jest na początku roku 

szkolnego przedstawić uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
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przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

4. Zachowanie oceniane jest z zachowaniem zasady jawności. 

5. Rodzice są na bieżąco informowani o zachowaniu ucznia w trakcie indywidualnych rozmów 

z wychowawcą oraz na zebraniach. 

6. Śródroczna i roczna ocena zachowania zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym, a roczna 

w arkuszu ocen ucznia. 

7. (skreślono) 

8. (skreślono) 

9. W szkole stosuje się ocenianie zachowania według poniższych kryteriów. 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą, który 

utożsamia się z zasadami zapisanymi w statucie szkoły i poprzez swoje zachowanie 

i aktywność na forum szkoły jest znany społeczności szkolnej, a także stanowi 

pozytywny wzór do naśladowania dla uczniów naszej szkoły.  

2) Uczeń wzorowy może opuścić bez usprawiedliwienia do 3 godzin lekcyjnych 

w semestrze.  

3) Uczeń wzorowy jest zobowiązany do twórczego współudziału w wybranych 

przedsięwzięciach szkolnych lub klasowych wymienionych poniżej w pkt. 4-6.  

4) Uczeń wzorowy bierze udział we współtworzeniu wydarzeń szkolnych: 

a) konkursy i zawody pozaszkolne – uczeń bierze w nich udział (jako 

reprezentant szkoły), zdobywa nagrody, tytuł laureata lub finalisty, został 

zakwalifikowany do kolejnego etapu; 

b) imprezy ogólnoszkolne – uczeń odpowiada za jasno określony przez 

opiekuna imprezy element organizacji lub przebiegu imprezy; 

c) redagowanie przez okres semestru strony www lub kart do kroniki; 

d) inne działania – przedsięwzięcia, których uczeń sam jest pomysłodawcą, 

a które zdobywają uznanie i pochwałę dyrektora na forum szkoły; 

w szczególności uczeń proponuje innowację i samodzielnie lub kierując 

zespołem, doprowadza do realizacji w szkole swojego pomysłu. 

5) Uczeń wzorowy bierze udział w animowaniu życia klasy: 

a) imprezy klasowe – uczeń kieruje organizacją przedsięwzięcia; 

b) wyjścia klasy na wycieczkę, do teatru, do kina – uczeń zgłasza propozycję 

i realizuje ją po uzgodnieniu z wychowawcą; 
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c) dekoracja klasy lub aranżacja klasowej gabloty – uczeń przez jeden semestr 

odpowiada za wystrój i estetykę oraz bieżącą aktualizację, działania te 

uzyskują pozytywną ocenę kolegów i wychowawcy; 

d) redagowanie przez okres semestru gazetki klasowej, kroniki klasowej lub 

strony www klasy. 

6) Uczeń wzorowy jest aktywny na polu koleżeńskim: 

a) opieka nad dłużej nieobecnym kolegą – pomoc polega w tym wypadku na 

dostarczaniu mu notatek, materiałów edukacyjnych i przekazywaniu 

informacji; 

b) pomoc koleżeńska w przygotowaniu (w porozumieniu z wychowawcą) do 

sprawdzianu. 

7) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega statutu szkoły, 

b) stosunek do nauki ma wyjątkowo rzetelny, sumienny, 

c) pomaga kolegom w nauce, 

d) prowadzi działalność charytatywną, 

e) ma usprawiedliwione nieobecności, 

f) bierze udział i osiąga wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach, zawodach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu szkolnym i poza 

szkolnym, 

g) bierze udział w życiu szkoły, w pracach społecznych poza szkołą, 

h) jest taktowny, życzliwy, z wysoką kulturą słowa i dyskusji, 

i) jest stosownie ubrany, dba o swój wygląd, 

j) dotrzymuje ustalonych terminów i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych 

oraz dobrowolnych prac i zadań, 

k) jest uczciwy, szanuje: godność, pracę oraz mienie swoje i społeczności 

szkolnej, reaguje na przejawy zła, 

l) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy 

zagrożenia oraz dba o czystość otoczenia, 

m) nie stwierdzono u niego żadnych nałogów i uzależnień, 

n) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych 

w semestrze. 
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8) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega statutu szkoły, 

b) stosunek do nauki ma rzetelny, 

c) nieobecności ma usprawiedliwione, sporadycznie spóźnia się, 

d) bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach przedmiotowych, 

artystycznych, sportowym na szczeblu szkolnym, 

e) jest kulturalny, życzliwy, dba o swój wygląd, 

f) reaguje w sposób właściwy na zwróconą mu uwagę przez osobę dorosłą, 

g) stara się być uczciwym, szanującym: godność, pracę oraz mienie swoje 

i innych, 

h) jest koleżeński, angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego, 

i)  nie stwierdzono u niego żadnych nałogów i uzależnień, 

j) opuścił bez usprawiedliwienia  nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych 

w semestrze. 

9) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie nie przestrzega regulaminu i statutu szkoły, 

b) ma pozytywny stosunek do nauki, 

c) jednorazowo źle zachował się w szkole, teatrze, na wycieczce szkolnej, 

d) sporadycznie zdarza mu się być nietaktownym, niewłaściwie zachować się 

w szkole i poza szkolą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

innych uczniów, 

e) zdarza mu się być niestosownie ubranym, 

f) polecenia wykonuje niechętnie i nieterminowo, nie udziela się na rzecz 

klasy, szkoły, 

g) nie stwierdzono u niego żadnych nałogów i uzależnień, 

h) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych 

w semestrze. 

10) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega statutu szkoły, 

b) stosunek do nauki ma nieodpowiedni, lekceważący, 

c) nie wykonuje poleceń nauczyciela, przeszkadza na lekcjach, 
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d) nagminnie spóźnia się, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

e) często jest niestosownie ubrany, nie dba o higienę, 

f) niszczy sprzęt, i mienie szkolne, zaśmieca otoczenie, 

g) postępuje nieuczciwie, jest obojętny wobec przejawów zła, 

h) jest nietaktowny, agresywny, wulgarny, 

i) nie szanuje godności i pracy innych, 

j) stwarza zagrożenia lub często lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa mimo 

zwracanej mu uwagi, 

k) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych w semestrze. 

11) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełni co najmniej jedno z poniższych 

wykroczeń: 

a) rażąco lekceważy zasady zawarte w statucie szkoły, 

b) swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły, grozi 

innym, 

c) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów; kradnie, wyłudza pieniądze, fałszuje 

dokumenty, podpisy, 

d) często, mimo upomnień, utrudnia prowadzenie lekcji, 

e) pali papierosy, pije alkohol lub używa środków odurzających bądź je 

rozprowadza, 

f) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin lekcyjnych w semestrze. 

10. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach (psychiczne predyspozycje ucznia, postawa 

wobec stawianych mu zarzutów, sporadyczność przewinień, widoczna poprawa zachowania 

się ucznia), uwzględniając najlepszą znajomość wychowanka, przyznaje się wychowawcy 

prawo do podniesienia oceny o jeden stopień wyżej, mimo że uczeń nie spełnia wymaganych 

przy danej ocenie kryteriów. 

11. Uczeń, który otrzymał z zachowania ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może otrzymać 

nagrody za jakiekolwiek osiągnięcia szkolne. 

12. Zagadnienia, których nie ujęto w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania oraz wszelkie 

wątpliwości rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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XII. INTERNAT 

§ 57 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą szkoły dla uczniów pobierających nauką 

poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Prawa i obowiązki wychowanków oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 

regulamin internatu. 

4. Praca opiekuńczo – wychowawcza w internacie prowadzona jest w oparciu o plan pracy 

opiekuńczo - wychowawczej internatu. 

5. Bezpośrednim nadzorem nad internatem sprawuje dyrektor szkoły. 
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XIII. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 
 

§ 58 

 

Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza w porozumieniu 

z Radą Rodziców szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 

 

§ 59 

 

Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program 

wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, 

społecznym i zdrowotnym. 

 

§ 60 

 

Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na 

celu przygotowanie ucznia do: 

1. pracy nad sobą, 

2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa, 

3. bycia osobą wyróżniającą się takim cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 

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

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

4. rozwoju samorządności, 

5. dbałości o wypracowanie tradycji: klasy, szkoły i środowiska, 

6. budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą, 

7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 

akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
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§ 61 

 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. 

2. Uczeń ZSZ im. St. Staszica: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły. 

2) szanuje i akceptuje siebie i innych, 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie, 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem, 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów, 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości, 

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń, 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych, 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

 

§ 62 

 

W oparciu o program wychowawczy szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują 

klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien 

uwzględniać następujące zagadnienia: 

1. Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości. 
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2. Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby. 

3. Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem. 

4. Pomoc w tworzeniu systemu wartości. 

5. Strategie działania, których celem jest budowanie satysfakcjonujących realizacji w klasie: 

1) adaptacja, 

2) integracja, 

3) przydział ról w klasie, 

4) wewnątrz klasowych norm postępowania, 

5) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole. 

6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 

1) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 

2) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 

3) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączenia do udziału w podejmowaniu 

decyzji rodziców uczniów, 

4) wspólne narady wychowawcze, 

5) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 

6) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

7) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”. 

7. Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne. 

8. Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną 

zdrowia. 

9. Preorientacja zawodowa. 
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XIIIa. WOLONTARIAT W SZKOLE  
 

 

§ 62a 

 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny klub wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne. 

3. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu jest angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną 

I nieodpłatną pomoc innym oraz promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby 

innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc 

tam, gdzie jest ona potrzebna; 

5. Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której 

obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 

6. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym 

klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

7. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – 

rodziców; 

8. Formy działalności klubu mogą obejmować działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego oraz 

udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.       

9. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną 

na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 
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XIV. GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY 
 

§ 63 

 

Szkoła to jednostka budżetowa, która prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych 

w ustawie. 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków 

zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej. 

2. Dyrektor szkoły łącznie z projektami planów finansowych opracowuje projekty planów 

finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych. 

3. Projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych są 

sporządzane w szczegółowości- dział, rozdział, paragraf. 

4. Projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych, 

przekazywane są Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego w terminie umożliwiającym 

ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej. 

5. Dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach 

dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządza plan 

finansowy szkoły. 

6. Dyrektor szkoły może dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach 

finansowych oraz w planach dochodów własnych w granicach upoważnień przyznanych przez 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamia zarząd 

o dokonanych zmianach. 

8. Pozostałe zasady prowadzenia gospodarki finansowej szkoły regulują właściwe przepisy 

prawne. 

9. Obsługę finansową szkoły realizuje księgowość szkoły. 
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XV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI 

W SYTUACJACH  ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DEMORALIZACJĄ 

§ 64 

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - 

z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na 

wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich).  

5) W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji sądu rodzinnego lub policji, zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest 

obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
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2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3) Zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły: 

a) w przypadku odmowy ze strony rodziców /opiekunów, o pozostaniu ucznia 

w szkole czy też przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia bądź też 

przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po 

ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły/placówki, 

b) w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice 

odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli 

bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 

zdrowiu innych - szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, 

c) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 

0,5 promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm3) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 

24. godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów 

(oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat). 

4) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. 

5) Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to 

o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia policji 

(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji. Spożywanie 

przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie 

z art. 431 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

I przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

§ 65 

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 
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(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

§ 66 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku 

z poszukiwaną - substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 

policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły. 

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani pokazać 

zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

6. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest; 

1) posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

2) wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

3) udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia; 

4) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 
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7. Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie 

ukończył 17 lat. 

8. Uczeń, który dopuszcza się powyższych czynów po ukończeniu 17 lat popełnia przestępstwo 

i podlega przepisom ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego. 

9. W przypadku zaistnienia jednego z powyższych przestępstw na terenie szkoły należy wezwać 

policję. 

§ 67 

 

1. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję. 

2. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

4) powiadomienie rodziców ucznia, 

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży). 

3. Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

będącego na miejscu zdarzenia należy: 

1) udzielenie pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej) bądź zapewnienia jej 

udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ew. karetki pogotowia w przypadku, kiedy 

ofiara doznała obrażeń, 

2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3) powiadomienie rodziców ucznia, 

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne 

jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności 
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i ewentualnych świadków zdarzenia. W przypadku znalezienia na terenie szkoły 

broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub 

przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły 

osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać 

policję. 
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XVI. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW 
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 

W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM 

 

§ 68 
 

1. W szkole spotyka się wielu ludzi, co może prowadzić do powstawania konfliktów. Konflikty 

i spory mogą pojawić się pomiędzy: 

uczeń  - uczeń 

uczeń  - nauczyciel 

uczeń  - pracownik 

rodzic  - nauczyciel 

rodzic  - rodzic 

nauczyciel - nauczyciel 

nauczyciel  - dyrektor 

uczeń - dyrektor 

pracownik - dyrektor 

pracownik - pracownik 

2. Źródłem konfliktu może być specyfika sytuacji, interes osoby, odmienne wartości, relacje 

i stan posiadanych informacji na dany temat, odmienność ich interpretacji. Problemy 

i konflikty jakie powstają między ludźmi mogą być wyjaśniane, rozwiązywane lub 

rozstrzygane przy pomocy różnych procedur. Ich wybór zależy od typu sporu, złożoności 

sytuacji, umiejętności stron w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

3. W sytuacji, gdy pojawi się konflikt, należy stosować następujące procedury: 

1) Negocjacje – czyli bezpośrednie rozmowy między stronami konfliktu, których celem 

jest osiągnięcie porozumienia lub rozwiązanie problemu; porozumienie zostaje 

zawarte wówczas, gdy zostanie zaakceptowane przez strony konfliktu. 

2) Felicytacja – czyli koordynacja działań uczestników negocjacji; gdy w negocjacjach 

uczestniczą grupy, dla uniknięcia chaosu i narastania konfliktów, do rozmów włącza 

się bezstronną osobę, która sprawuje kontrolę nad procesem rozwiązywania 

problemu czy podejmowania wspólnej decyzji; ostateczną decyzję podejmują strony 

konfliktu; koordynatora wybierają strony konfliktu. 



 97 

3) Mediacja – stosuje się ją wtedy, gdy negocjacje nie prowadzą do porozumienia; 

w takiej sytuacji strony zwracają się do mediatora, czyli osoby niezależnej, 

postronnej, której zadaniem jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania; 

mediator kontroluje proces rozwiązania konfliktu, pomaga stronom zrozumieć 

problem; wybór rozwiązania i opracowania końcowego porozumienia należy do 

uczestników. 

4) Arbitraż – tę procedurę stosuje się wtedy, gdy uczestnicy sporu nie widzą możliwości 

wspólnego rozwiązania problemu; porozumienie stron dotyczy jedynie wyboru 

arbitra, który jako niezależny ekspert dokonuje analizy i interpretacji kwestii 

spornych i proponuje własne rozwiązanie, które ma rozstrzygnąć spór. 

4. Osoby, które mogą pełnić funkcję w rozstrzyganiu konfliktów i sporów: 

 

 

Strony konfliktu Koordynator Mediator Arbiter 

uczeń – uczeń inny uczeń, 

wychowawca, inny 

nauczyciel 

wychowawca, 

pedagog 

dyrektor 

uczeń - nauczyciel wychowawca, 

pedagog 

pedagog, dyrektor rzecznik praw 

ucznia, wizytator 

uczeń – pracownik wychowawca, 

pedagog 

pedagog, dyrektor dyrektor 

uczeń - dyrektor wychowawca, 

pedagog 

pedagog wizytator 

rodzic – nauczyciel wychowawca, 

pedagog 

dyrektor wizytator, starosta 

rodzic – rodzic przewodniczący rady 

oddziału 

wychowawca dyrektor 

nauczyciel - nauczyciel inny nauczyciel inny nauczyciel, 

dyrektor, 

przedstawiciel 

związków 

zawodowych 

wizytator 

nauczyciel – dyrektor inny nauczyciel inny nauczyciel, 

przedstawiciel 

związków 

zawodowych 

radca prawny, 

starosta, wizytator 
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pracownik - dyrektor inny pracownik kierownik 

administracyjno-

gospodarczy, 

przedstawiciel 

związków 

zawodowych 

radca prawny, 

starosta, 

pracownik - pracownik inny pracownik kierownik 

administracyjno-

gospodarczy, 

dyrektor 

5. W procesie rozstrzygania konfliktów należy zachować kolejność wyżej wymienionych 

procedur. 

6. Dyrektor pełniąc funkcję arbitra może powołać zespół do zbadania sprawy. 

7. Odwołanie od rozstrzygnięć przysługuje w terminie 7 dni do dyrektora szkoły. 

8. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 

7 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
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XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 69 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół stacjonarnych. 

3. Szkoła posiada swój sztandar. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania i księgowo-finansową 

ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy mogą być umieszczone na posesji szkolnej i w budynku 

szkolnym tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły. 

6. Zmiany w Statucie Szkoły mogą wynikać z: 

1) zmian organizacyjnych szkoły, 

2) zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej , 

3) zarządzenia Kuratora Oświaty, 

4) decyzji Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, 

5) z zarządzenia organu prowadzącego. 

7. Od decyzji Podlaskiego Kuratora Oświaty przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji 

Narodowej . 

8. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej poprzez udostępnienie go w sekretariacie szkoły, bibliotece i stronie 

internetowej szkoły. 

 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
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Dyrektor Szkoły 

……………………… 

Załącznik nr 1 do Procedury skreślenia 

Wysokie Mazowieckie, dn.……………………… 

 

   Dyrektor  

   Zespołu Szkół Zawodowych  

   im. Stanisława Staszica 

   w Wysokiem Mazowieckiem  

 

 

Wniosek o udzielenie nagany  Dyrektora Szkoły 

 

 

Na podstawie ……………..…… (obowiązki ucznia) § …………… pkt……. Statutu Szkoły wnioskuję 

o udzielenie nagany Dyrektora Szkoły uczniowi klasy…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Podstawa prawna – Statut Szkoły, …………………………………………… 

 

         Wychowawca klasy 

    

    

 …………………………………… 

                            podpis wychowawcy                                                   
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Załącznik nr 2 do Procedury skreślenia 

Wysokie Mazowieckie, dn.……………………… 

 

    Dyrektor  

    Zespołu Szkół Zawodowych  

    im. Stanisława Staszica 

    w Wysokiem Mazowieckiem  

 

Wniosek o podjęcie procedury skreślenia ucznia 

 

1. Imię i nazwisko wychowawcy wnioskującego o skreślenie ucznia 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

2. Imię i nazwisko ucznia, klasa 

…………………………………………………………………………………………………..…………………... 

3. Działania naprawcze podejmowane w stosunku do ucznia 

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……….................... 

4. Uzasadnienie wniosku 

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……................ 

............................................. 

                    podpis wychowawcy 

5. Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząc wszczęcia procedury skreślenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………… 

............................................. 

                           podpis dyrektora 

Do Wiadomości: 

1. Wicedyrektor     

2. Pedagog szkolny    

3. Rodzic/ opiekun prawny   

4. Uczeń      

5. Rada Pedagogiczna 

6. Samorząd Uczniowski 
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Załącznik nr 2a do Procedury skreślenia 

Wysokie Mazowieckie, dn.………………………  

 

L.dz/……………. 

 

Pan/Pani………………………… 

………………………………….. 

………………………………..… 

 

 

Informacja o wszczęciu procedury skreślenia 

 

 Wychowawca klasy…………………. informuje, że w dniu ………………..20……….. został złożony 

wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  w Wysokiem Mazowieckiem  dotyczący wszczęcia 

procedury skreślenia z listy uczniów syna/córki ……………………………………………………………………………… 

zam.……………………………………………….. , na podstawie § 35 Statutu  Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 

 

 

                                                                                  ............................................. 

         podpis wychowawcy 

 

 

 

 

Do Wiadomości: 

1. Rodzic/ opiekun prawny   

2. Uczeń  

3. a/a     
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Załącznik nr 3 do Procedury skreślenia 

 

.............................................. 

(pieczęć szkoły)  

     Wysokie Mazowieckie, dn.………………………  

L.dz/………. 

 

D E C Y Z J A   nr  ……………..….. 

  Na podstawie:  

 art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , 

poz. 2572  z późniejszymi zmianami),   

 art. 104 i 107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 

z późn. zm.)  

 § 35 Statutu  Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem, 

 uchwały   Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Wysokiem Mazowieckiem z  dnia ……........ 

 po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy   

 

s k r e ś l a m 

z dniem  ……………….. 

z  listy uczniów klasy …………………. Technikum………………………………………………………………… Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię ucznia ) 

 

U Z A S A D N I E N I E 

…………………………………………………………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………….……………………........................... 

………………………………………………………………………………….………………............................... 
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Od decyzji niniejszej przysługuje uczniowi  lub  rodzicom (prawnym opiekunom) prawo odwołania się 

do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.   

  

.........................................................................  

(podpis i pieczęć dyrektora)  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z  decyzją o skreśleniu i dotyczącymi ją dokumentami.  

  

……………………………….  

          (data i podpis ucznia) 

Do wiadomości:  

1. Uczeń    

2. Rodzice/prawni opiekunowie 

 


