STATUT
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

stan prawny — 1 września 2017 roku
tekst jednolity

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

1

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I .................................................................................................................................................... 6
Informacje o placówce ............................................................................................................................. 6
Rozdział 1 .............................................................................................................................................. 6
Postanowienia ogólne ............................................................................................................................ 6
DZIAŁ II................................................................................................................................................... 8
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji .................................................................................. 8
Rozdział 1 .............................................................................................................................................. 8
Cele i zadania zespołu............................................................................................................................ 8
Rozdział 2 .............................................................................................................................................. 9
Sposoby realizacji zadań szkoły ............................................................................................................ 9
Program wychowawczy (uchylony) ................................................................................................ 10
Program profilaktyki (uchylony) ..................................................................................................... 11
Program poprawy efektywności kształcenia .................................................................................... 12
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli .................................................................................... 12
Rozdział 3 ............................................................................................................................................ 12
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej ................................................... 12
Uczeń zdolny w zespole .................................................................................................................. 15
Nauczanie indywidualne .................................................................................................................. 16
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki ................................................................... 16
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ......................................................................... 16
DZIAŁ III ............................................................................................................................................... 17
Organy zespołu ....................................................................................................................................... 17
Rozdział 1 ............................................................................................................................................ 17
Organy szkoły i ich kompetencje ......................................................................................................... 17

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

2

Wykaz organów zespołu .................................................................................................................. 17
Dyrektor ........................................................................................................................................... 18
Rada pedagogiczna .......................................................................................................................... 20
Rada rodziców ................................................................................................................................. 22
Samorząd uczniowski ...................................................................................................................... 24
Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi ........ 25
DZIAŁ IV ............................................................................................................................................... 27
Organizacja kształcenia, wychowania i opieki .................................................................................... 27
Rozdział 1 ............................................................................................................................................ 27
Organizacja zespołu ............................................................................................................................. 27
Organizacja pracowni szkolnych ..................................................................................................... 31
Organizacja nauki religii i etyki i WDŻ-u ....................................................................................... 32
Działalność innowacyjna i eksperymentalna ................................................................................... 33
Organizacja praktycznej nauki zawodu ........................................................................................... 33
Praktyki studenckie .......................................................................................................................... 34
Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji ............................................................................. 34
Internat ............................................................................................................................................. 37
Stołówka .......................................................................................................................................... 38
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole ........................................................................... 39
Współpraca z rodzicami ................................................................................................................... 40
DZIAŁ V ................................................................................................................................................. 42
Pracownicy zespołu ................................................................................................................................ 42
Rozdział 1 ............................................................................................................................................ 42
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu................................................................................................ 42
Wicedyrektorzy ................................................................................................................................ 42
Kierownik internatu ......................................................................................................................... 43

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

3

Zadania nauczycieli ......................................................................................................................... 44
Zadania wychowawców klas ........................................................................................................... 47
Zespoły dydaktyczno–wychowawcze .............................................................................................. 49
Zadania pedagoga ............................................................................................................................ 50
Pracownicy administracji i obsługi .................................................................................................. 50
DZIAŁ VI ............................................................................................................................................... 51
Uczniowie szkoły .................................................................................................................................... 51
Rozdział 1 ............................................................................................................................................ 51
Obowiązek nauki ................................................................................................................................. 51
Rozdział 2 ............................................................................................................................................ 51
Zasady przyjmowania uczniów do zespołu ......................................................................................... 51
Zasady rekrutacji.............................................................................................................................. 51
Przenoszenie się ucznia ze szkoły do szkoły ................................................................................... 52
Rozdział 3 ............................................................................................................................................ 53
Prawa i obowiązki uczniów ................................................................................................................. 53
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń ................................................. 56
Rozdział 5 ............................................................................................................................................ 56
Nagrody i kary ..................................................................................................................................... 56
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów .............................................................................. 58
DZIAŁ VII .............................................................................................................................................. 59
Wewnątrzszkolne zasady oceniania ..................................................................................................... 59
Rozdział 1 ............................................................................................................................................ 59
Ogólne zasady oceniania ..................................................................................................................... 59
Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ............................................................ 61
Zasady wglądu do prac pisemnych oraz dokumentacji dotyczącej oceniania ................................. 62
Sposoby uzasadniania ocen.............................................................................................................. 62

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

4

Skala ocen ........................................................................................................................................ 62
Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana ...................................................... 66
Klasyfikacja śródroczna i roczna ..................................................................................................... 66
Egzamin klasyfikacyjny ................................................................................................................... 67
Egzamin poprawkowy ..................................................................................................................... 69
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym .................................................... 70
Ocena zachowania ........................................................................................................................... 73
Tryb i warunki uzyskiwania oceny zachowania wyższej niż przewidywana .................................. 76
Zwalnianie ucznia z realizacji zajęć edukacyjnych ......................................................................... 77
Rozdział 2 ............................................................................................................................................ 77
Promowanie i ukończenie szkoły......................................................................................................... 77
DZIAŁ VIII ............................................................................................................................................ 78
Zasady finansowania i gospodarka szkoły ........................................................................................... 78
DZIAŁ IX ............................................................................................................................................... 79
Postanowienia końcowe ......................................................................................................................... 79

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

5

DZIAŁ I
Informacje o placówce
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroć w statucie mowa bez bliższego określenia o:
1) zespole — należy przez to rozumieć
im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

2) dyrektorze — należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
3) radzie rodziców — należy przez to rozumieć radę rodziców Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
4) uczniu — należy przez to rozumieć ucznia szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
5) technikum — należy przez to rozumieć Technikum w
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;

Zespole

Szkół

6) liceum — należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
7) pracownikach — należy przez to rozumieć pracowników nie będących nauczycielami,
zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie
Mazowieckiej;
8) nauczycielu — należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;
9)

szkole — należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.
§2

2. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.
3. Zespół jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników.
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4. Organizację wewnętrzną szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i obowiązki
pracowników wobec szkoły określa Regulamin Pracy.
§3
5. W skład zespołu wchodzą szkoły:
1) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
2) czteroletnie Technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego.
6. W technikum szkoła kształci w zawodach:
1) technik ekonomista;
2) technik agrobiznesu;
3) technik logistyk;
4) technik rolnik.
§4
7. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy tej szkoły i z nazwy zespołu.
8. Siedzibą zespołu jest budynek numer 14 położony w miejscowości Rawa Mazowiecka,
przy ul. Reymonta.
§5
9. Organem prowadzącym zespół jest Zarząd Powiatu Rawskiego.
10. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
11. Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) oraz pozostałe przepisy prawa oświatowego;
2) niniejszy statut.
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DZIAŁ II
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji
Rozdział 1
Cele i zadania zespołu
§6

1.

Zespół realizuje następujące cele:
1) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej
przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania;
2) kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, przygotowanie
do pracy we współczesnym świecie przez stwarzanie uczniom warunków do nabywania
tych umiejętności;
3) umożliwienie uczniom przejmowania odpowiedzialności za własne życie i rozwój
osobowy przez wspieranie zadań wychowawczych rodziców i pomoc uczniom
w realizacji wszystkich aspektów tego zadania stosownie do wieku i poziomu
rozwojowego.

2.

Zespół realizuje następujące zadania:
1) przygotowanie ucznia do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, otwartości na
świat z zachowaniem tożsamości opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny,
zdolność rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości, śmiałego poszukiwania
wśród tego, co nowe i nieznane, ale i wierność zasadom etycznym przez stwarzanie
uczniom możliwości wytyczania swej indywidualnej ścieżki kształcenia
i upodmiotowienie młodzieży;
2) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych w typach szkół
realizujących kształcenie zawodowe przez harmonijną realizację treści kształcenia
zawodowego z kształceniem ogólnym, kształceniem umiejętności i wychowaniem oraz
stwarzanie możliwości sprawdzania i stosowania wiedzy w praktyce w formie zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych;
3) zapewnienie uczniom dostępu do Internetu z zainstalowanym i aktualizowanym
oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

3.

Realizację celów i zadań zespół zapewnia w szczególności przez:
1) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej, etnicznej
i religijnej;
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2) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
rozwojowych i zainteresowań;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
4) organizację opieki nad uczniami niepełnosprawnymi stosownie do stopnia ich
niesprawności;
5) indywidualny tok nauczania dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach
i zdolnościach;
6) organizowanie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc
materialna.
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań szkoły
§7

1. Działalność edukacyjna zespołu jest określona przez:
1) koncepcję pracy zespołu;
2) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
3) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
2. Szczegółowe cele i sposoby ich osiągania w sferze dydaktycznej określają:
1) podstawy programowe;
2) szkolny zestaw programów nauczania;
3) szkolny zestaw podręczników;
4) formy zajęć edukacyjnych.
3.

Sposób tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania określają odrębne przepisy
ustanowione w procedurze wewnętrznej szkoły.

§8
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1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczoprofilaktycznym.
2. Program
wychowawczo-profilaktyczny
opracowuje
zespół
składający
się
z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych
przez radę rodziców jej przedstawicieli.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w szkole oraz potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą
pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie
wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez radę pedagogiczna i radę rodziców.
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego
program
ten
ustala
dyrektor
szkoły
w
uzgodnieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z uwzględnieniem treści programu wychowawczego i profilaktyki.
§9
Program wychowawczy
(uchylony)
1. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji w sferze wychowawczej określa program

wychowawczy.
2.

Program wychowawczy uwzględnia w swojej treści:
1) wskazania wynikające z obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego;
2) ustalenia polityki prorodzinnej państwa.

3.

Na program wychowawczy składają się:
1) założenia programu wychowawczego;
2) struktura oddziaływań;
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3) podstawowe cele wychowawcze;
4) priorytety wychowawcze;
5) drogi osiągania celów wychowawczych;
6) ustalenia formalne i organizacyjne;
7) program wychowawczy klasy.
§ 10
Program profilaktyki
(uchylony)
1. Szczegółowe cele i sposoby realizacji zadań profilaktycznych określa program profilaktyki.
2. Program profilaktyki opracowuje się w oparciu o rozpoznanie środowiskowych
i wiekowych zagrożeń patologiami społecznymi oraz znajomość zachowań ryzykownych.
3. Do zachowań ryzykownych należą w szczególności:
1) palenie tytoniu;
2) używanie alkoholu;
3) używanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, środki wziewne);
4) wczesna aktywność seksualna;
5) zachowania agresywne i przestępcze;
6) ucieczki z domu;
7) porzucenie nauki;
8) samookaleczenia i próby samobójcze.
4.

Skuteczna realizacja programu profilaktyki umożliwia młodzieży:
1) zaspokajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych w tym miłości, akceptacji,
uznania, bezpieczeństwa, przynależności;
2) realizację ważnych celów rozwojowych, czyli określenie własnej tożsamości,
uzyskiwanie niezależności od dorosłych;
3) radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi np. redukcje lęku, frustracji.

5.

Program profilaktyki obejmuje w szczególności:
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1) prowadzenie edukacji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień;
2) informowanie rodziców o przyczynach, objawach i skutkach używania środków
uzależniających;
3) tworzenie w szkole atmosfery i środowiska społecznego;
4) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem.
6.

Program profilaktyki jest dostosowany do rozpoznanego stopnia zagrożenia:
1) grupa niskiego ryzyka;
2) grupa podwyższonego ryzyka;
3) grupa wysokiego ryzyka.
§ 11
Program poprawy efektywności kształcenia

1. Zespół opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny w uzgodnieniu
z organem prowadzącym.
2. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych
zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

w

harmonogramie,

§ 12
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
1. Zespół zapewnia pracownikom pedagogicznym warunki własnego rozwoju zawodowego
i dokształcania.
2.

Ustawiczne kształcenie nauczycieli realizowane jest w szczególności przez organizowanie
wewnątrzszkolnego wspomagania nauczycieli.

Rozdział 3
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej
§ 13

1.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno–pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi
przepisami zawartymi Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Pomoc udzielana
jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Pomoc psychologiczno–pedagogiczną
organizuje dyrektor szkoły.
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2.

Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy,
pedagog szkolny oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno–pedagogicznej.

3.

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
1) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
2) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
h) z choroby przewlekłej;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą;
m) z innych potrzeb ucznia.
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
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6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie;
7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
wynikających z realizacji programów nauczania, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7.

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) poradniami psychologiczno–pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1) rodzica lub opiekuna prawnego;
2) ucznia;
3) nauczyciela, pedagoga, wychowawcy klasy;
4) pielęgniarki szkolnej;
5) poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) dyrektora szkoły;
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7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego.
9.

W szkole pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych;
2) zajęć dydaktyczno–wyrównawczych;
3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
5) zajęć rozwijających uzdolnienia;
6) warsztatów;
7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania
kształcenia i kariery zawodowej;
8) porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.
§ 14

Uczeń zdolny w zespole
1. Zespół wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień;
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej
samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału
twórczego uczniów;
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań
prospołecznych;
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
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2.

Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
humanistycznych, artystycznych, matematyczno–przyrodniczych, sportowych i obejmują
pracę:
1) na lekcji;
2) poza lekcjami;
3) poza szkołą;
4) inne formy.

3.

Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań
lekcyjnych i domowych;
4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4.

W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3) dostarcza informacji rodzicom na temat rozwoju ucznia;
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów;
5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
indywidualny tok nauki.
§ 15
Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne w zespole organizowane jest w oparciu o odrębne przepisy.
§ 16
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki regulują odrębne przepisy.
§ 17

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
1.

W szkole realizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Zadania
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zawarte w programie realizowane są przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga
szkolnego.
2.

Do zadań koordynatora (pedagoga szkolnego) w zakresie doradztwa zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
w tym o wyższych uczelniach;
3) prowadzenie działalności informacyjno–doradczej, w tym udzielanie indywidualnych
porad uczniom i ich rodzicom;
4) prowadzenie w miarę możliwości zajęć przygotowujących uczniów do świadomego
planowania dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
i rodzicom;
6) koordynowanie działalności informacyjno–doradczej prowadzonej przez szkołę;
7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

DZIAŁ III
Organy zespołu
Rozdział 1
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 18
Wykaz organów zespołu
1.

Organami zespołu są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
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3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.

§ 19
Dyrektor
1.

Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom zespołu;
2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych.

2.

Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w szkole;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i działania dydaktyczno–
wychowawcze oraz opiekuńcze;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) realizuje uchwały podjęte przez radę rodziców;
6) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku,
ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a raz w roku sprawozdanie
przed zakończeniem roku szkolnego;
7) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
8) organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu;
9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianów i egzaminów
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przeprowadzanych w szkole;
11) odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego oraz
podstawy programowej kształcenia w zawodach wymienionych w niniejszym statucie;
12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia, organizuje zajęcia dodatkowe;
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
14) stwarza warunki do działania w zespole: 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 lub placówki.
3.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników;
2) przyznawania nagród
i pracownikom;

oraz

wymierzania

kar

porządkowych

nauczycielom

3) występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody oraz inne wyróżnienia dla
nauczycieli i pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli
i pracowników.

5.

Dyrektor określa zakres obowiązków każdego pracownika.

6.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim.

7.

Po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności
z potrzebami rynku pracy, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala
zawody, w których kształci szkoła.

8.

Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

9.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole
przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania do danych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz programy nauczania do danego
zawodu, na dany etap edukacyjny.

10. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku
szkolnym.
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11. Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy podczas lub
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych uprawnienia przewidziane dla
funkcjonariuszy publicznych zostaną naruszone.
12. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w określonych
przypadkach. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
13. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w zespole, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez zespół poza
obiektami należącymi do zespołu.
14. W zakresie bezpieczeństwa dyrektor odpowiada za:
1) właściwy stan urządzeń przeciwpożarowych;
2) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji w sposób zapewniający łatwy do
niego dostęp;
3) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
4) dokonuje przeglądów budynków i urządzeń pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy.
15.

Zadania dyrektora w czasie jego nieobecności wykonuje wicedyrektor wskazany przez
dyrektora.
§ 20
Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu.
2.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w zespole.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub
placówki.
5.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
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pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora zespołu, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3
członków rady pedagogicznej.
6.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.

7.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru
zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.

8.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy
i pozalekcyjnych;

zespołu,

w

tym

tygodniowy

rozkład

zajęć

lekcyjnych

2) projekt planu finansowego zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy nauczania zaproponowane przez nauczyciela lub zespół nauczycieli z zakresu
kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego;
6) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym;
7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż
obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale
program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).
9.

Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących niezgodnych z przepisami
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prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian.
11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
13. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są
protokołowane.
14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
zebraniach rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, a także
nauczycieli i pracowników zespołu.
15. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły.
§ 21
Rada rodziców
1.

W zespole działa rada rodziców będąca reprezentacją rodziców i prawnych opiekunów
uczniów.

2.

W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.

W wyborach 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 przeprowadzenia wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad
oddziałowych do rady;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

5.

Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami zespołu w realizacji jej zadań
statutowych.

6.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu
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prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.
7.

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
4) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji 2 godzin
obowiązkowych z wychowania fizycznego;
5) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
6) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
7) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
8) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
9) ułatwienie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami lub opiekunami prawnymi
w zagospodarowaniu wolnego czasu uczniów, wypoczynku, rekreacji i rozrywki,
a także organizacji i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) inicjowanie i organizowanie form bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej
działalności zespołu i poprawieniu warunków jej funkcjonowania;
11) prezentowanie opinii rodziców dotyczących pracy zespołu;
12) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki;
13) organizowanie działalności, mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, w szkole i w środowisku.

8.

Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną, dotyczącego programu wychowawczoprofilaktycznego, to programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Obowiązują one do czasu uchwalenia ich przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

9.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
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§ 22
Samorząd uczniowski
1.

W zespole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem.

2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

3.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie
może być sprzeczny z niniejszym statutem.

4.

Organy samorządu uczniowskiego to: przewodniczący samorządu, zastępca
przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Organy te są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.

5.

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej wnioski i opinie
we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. W strukturach samorządu uczniowskiego działa Szkolny Klub Wolontariusza, którego celem
w szczególności jest:
1)

rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2)

zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

3)

przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

4)

umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych,
samotnych;
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5)

prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6)

pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7)

wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, w tym kulturalnych, sportowych;

8)

promowanie życia bez uzależnień;

9)

wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów.

7.

Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć
organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

8.

W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

9.

Szkolny Klub Wolontariusza pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje
oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

10. Szkolny Klub Wolontariusza opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie
swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy
współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

11. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.
12. Prace samorządu uczniowskiego reguluje przyjęty przez samorząd regulamin.
§ 23
Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi
1.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.

Wszystkie sprawy między organami zespołu rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów.

3.

Dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów zespołu, którzy
działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

4.

Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy zespołu, w ramach ich
kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego
nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

5.

Przedstawiciele organów zespołu mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach
innych organów zespołu.

6.

Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga dyrektor,
z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i nadzorującego zespół.
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7.

Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas rozwiązywane są
w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego
nauczyciela, samorządu klasowego, pedagoga, samorządu uczniowskiego, rodziców
zainteresowanych, dyrektora, rady pedagogicznej.

8.

Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem
wychowawcy klasy, samorządu klasowego, pedagoga, dyrektora, rodziców
zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców.

9.

Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem:
wychowawcy klasy, przedstawiciela rady rodziców, przedstawiciela rady pedagogicznej,
dyrektora.

10. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem:
przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela rady pedagogicznej,
dyrektora.
11. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem są rozwiązywane z udziałem
przedstawiciela związków zawodowych, dyrektora.
12. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem a uczniem są rozwiązywane z udziałem:
wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, pedagoga i dyrektora.
13. Sytuacje konfliktowe między pracownikami rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela
związków zawodowych i dyrektora.
14. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i dyrektorem rozwiązywane są z udziałem
przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli rady pedagogicznej.
15. Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pracownikiem rozwiązywane są z udziałem
przedstawiciela związków zawodowych.
16. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów,
konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony
niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego
lub nadzorującego zespół.
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DZIAŁ IV
Organizacja kształcenia, wychowania i opieki
Rozdział 1
Organizacja zespołu
§ 24
1. Do realizacji zadań statutowych zespołu, szkoła posiada:

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę i multimedialne centrum informacyjne;
3) 2 pracownie komputerowe;
4) salę gimnastyczną;
5) boisko sportowe;
6) gabinet pielęgniarki;
7) szatnię;
8) archiwum;
9) sklepik szkolny.
a ponadto w miarę możliwości:
1) pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich;
2) pomieszczenia dla działalności organizacji pracowniczych, mających prawo jej
prowadzenia w zespole.
§ 25
1. Rok szkolny w zespole rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy —

31 sierpnia następnego roku.
2. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim

dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień
września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale: „Wewnątrzszkolne zasady

oceniania”.
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4. Terminy

rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

5. Na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2. zespół ustala własny kalendarz zajęć

szkolnych, stanowiący część planu pracy dydaktyczno–wychowawczej zespołu w danym
roku szkolnym.
6. Dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne zespołu
w danym roku szkolnych, ustala do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–
wychowawczych.
7. Dyrektor w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów, rodziców, prawnych

opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć
dydaktyczno–wychowawczych.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnie od dodatkowych dni wolnych od

zajęć dydaktyczno–wychowawczych dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić
inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, pod warunkiem
zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
9. W dniach wolnych od zajęć w zespole organizowane są zajęcia opiekuńczo–wychowawcze.
10. Dyrektor zespołu za zgodą organu może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) na danym terenie wystąpiły zdarzenia które mogą zagrozić zdrowiu uczniów,
a w szczególności: klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami
terrorystycznymi.
§ 26
Zajęcia w zespole odbywają się przez 5 dni w tygodniu zgodnie z tygodniowym wymiarem
godzin nauczania ustalonym według obowiązującego planu nauczania.
§ 27
1.

Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych określa plan lekcyjny.

2.

Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
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§ 28
1. Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami zainteresowań,

zespołami, organizacjami, salami i innymi pomieszczeniami na terenie zespołu określa
arkusz organizacyjny zespołu oraz plan dydaktyczno–wychowawczy zespołu na dany rok
szkolny.
2. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki określa arkusz organizacji
zespołu opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnych
planów nauczania oraz planu finansowego zespołu. Arkusze organizacji zespołu zatwierdza
organ prowadzący zespół do 30 maja danego roku.
3.

W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników,
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez
organ prowadzący zespół.
§ 29

1.

Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy
realizują zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania dla IV etapu edukacyjnego
zgodnie z podstawą programową.

2.

Oddział liczy minimum 25 uczniów.

3.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale
może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
§ 30

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej zespołu są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę
zawodu;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
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2. Formami działalności dydaktyczno–wychowawczej zespołu są także zajęcia edukacyjne,

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn.
zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor zespołu,

za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.
4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.
5. Zespół może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

§ 31
1. Zajęcia przygotowujące do matury i koła zainteresowań są realizowane w grupach

międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w punkcie 1 ustala się zgodnie z §33.

§ 32
1.

Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo–lekcyjnym.

2.

Nauczanie języków obcych, informatyki i prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego
oraz innych prowadzonych z podziałem na grupy jest realizowane w oddziałach lub
zespołach międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

3. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego z przedmiotów specjalizacyjnych, stanowiące
realizację podstaw programowych, ustalonych dla poszczególnych zawodów są
organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.
4. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy zespołem a daną jednostką.
5. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje corocznie podziału oddziałów na
grupy na zajęciach dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 33
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Czas trwania jednostek edukacyjnych wynosi:
1) godzina lekcyjna zajęć teoretycznych — 45 minut;
2) godzina lekcyjna zajęć praktycznych — 55 minut.
§ 34
1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane w formie:
1) zajęć klasowo–lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo–
zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.
2. Formy zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są realizowane w wymiarze nie większym niż

1 godzina tygodniowo.
3. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycje form zajęć uwzględniając:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej
dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
2) warunki lokalowe, miejsce zamieszkania uczniów;
3) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
4) możliwości kadrowe.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 3 po uzgodnieniu z organem prowadzącym

i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do
wyboru uczniom.
5. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą

rodziców.

§ 35
Organizacja pracowni szkolnych
1.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w wydzielonych pracowniach przedmiotowych
i klasopracowniach, tworzonych z uwzględnieniem kształcenia ogólnego i zawodowego.

2. Dyrektor powierza nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu opiekę
i odpowiedzialność materialną nad poszczególnymi pracowniami zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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3. Zajęcia w pracowniach szkolnych prowadzą tylko nauczyciele lub osoby upoważnione
przez dyrektora szkoły.
4. W pracowniach szkolnych mogą przebywać uczniowie tylko w obecności prowadzących
zajęcia.
5. Nie wolno uczniom bez zezwolenia wynosić z pracowni przyrządów i innego sprzętu, ani
wykonywać żadnych prac bez wiedzy prowadzącego.
6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
7. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
9. W razie uszkodzenia sprzętu z winy ucznia za wszystkie wynikłe straty ponosi
odpowiedzialność uczeń lub rodzice ucznia (prawni opiekunowie), natomiast z winy grupy
— grupa uczniów.
10. Szczegółową organizację pracowni szkolnych określają regulaminy poszczególnych
pracowni.
§ 36
Organizacja nauki religii i etyki i WDŻ-u
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie

uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa
w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po
5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję
ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 37
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Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1.

W szkole może być prowadzana działalność innowacyjna i eksperymentalna zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 38
Organizacja praktycznej nauki zawodu

1.

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych.

2.

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów technikum w celu opanowania przez nich
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

3.

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów technikum w celu zastosowania
i pogłębienia zdobytej wiedzy oraz umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, na
podstawie umowy z podmiotem przyjmującym uczniów.

4.

Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia warunki bhp i spełnia inne
wymagania zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych
oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

6.

Szkoła kieruje uczniów do zakładów szkoleniowych na podstawie umowy między szkołą
a zakładem pracy.

7.

Szkoła nadzoruje realizację programu nauczania i praktyk zawodowych.

8.

Praktyki zawodowe kończą się wystawieniem oceny. Zaliczenie ich jest warunkiem
otrzymania promocji do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe).

9.

Pracę dydaktycznowychowawczą w zakresie praktycznej nauki zawodu prowadzą
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, odpowiadając za jej poziom i wyniki.

10. Do procedury odwołania się od oceny z praktycznej nauki zawodu stosuje się zasady
wewnątrzszkolnego oceniania dotyczące oceny klasyfikacyjnej.
11. Rodzic jest materialnie odpowiedzialny za dokonanie przez ucznia zniszczenia z mocy
odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych.
12. Szkoła przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi w powołanych ośrodkach egzaminacyjnych.

§ 39
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Praktyki studenckie
1. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.
2. Podstawą formalną organizacji praktyki pedagogicznej jest umowa pomiędzy dyrektorem
zespołu a szkołą wyższą.
§ 40

Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji
1.

Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz
zadań dydaktyczno–wychowawczych zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2.

Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni.

3.

Biblioteka posiada Multimedialne Centrum Informacji (MCI).

4.

Wydatki biblioteki (zakupy zbiorów, konserwacja, zakup wyposażenia) finansowane są
z budżetu zespołu, budżetu rady rodziców, darów.

5.

Zbiory biblioteki obejmują:
1) wydawnictwa informacyjne stanowiące wyposażenie księgozbioru podręcznego;
2) programy i podręczniki szkolne;
3) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
4) lektury uzupełniające do języka polskiego;
5) literaturę popularnonaukową;
6) czasopisma dla uczniów, metodyczne dla nauczycieli, popularnonaukowe, gazety.

6.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice
uczniów, absolwenci.

7.

Zasady wypożyczania i korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozliczenia za materiały
zniszczone i zagubione, normuje regulamin wypożyczalni, czytelni i Multimedialnego
Centrum Informacji (MCI).

8.

Organizację biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor w formie
regulaminu.

9.

Praca pedagogiczna nauczycieli bibliotekarzy obejmuje:
1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
2) udostępnianie korzystania z MCI;
3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych
i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach;
4) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
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5) zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury;
6) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem i zajęć grupowych;
7) pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami
we wszystkich formach procesu dydaktyczno–wychowawczego;
8) informowanie o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa;
9) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki.
10. Prace organizacyjne nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) gromadzenie, ewidencjonowanie oraz opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;
2) selekcję i konserwację zbiorów;
3) organizację warsztatu informacyjnego;
4) organizację udostępniania zbiorów;
5) planowanie, sprawozdawczość i dokumentację pracy biblioteki;
6) udział w kontroli księgozbioru (skontrum);
7) przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie nauczyciela,
w formie ustalonej przez dyrektora;
8) inne zadania stosownie do potrzeb organizacyjnych.
11. Główne obszary pracy biblioteki, tj. gromadzenie i opracowywanie, udostępnianie zbiorów
w wypożyczalni, opieka nad czytelnią i MCI, podzielone zostały między 2 nauczycieli
bibliotekarzy. Szczegółowe zadania określa sporządzany corocznie plan pracy biblioteki.
12. Czas pracy biblioteki i MCI jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć
tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu.
13. W realizacji zadań statutowych biblioteka współpracuje z dyrekcją, nauczycielami,
uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.
14. Biblioteka prowadzi następującą dokumentację:
1) księgi inwentarzowe książek;
2) księgę inwentarzową podręczników szkolnych i broszur;
3) rejestr ubytków;
4) dowody wpływów.
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§ 41
1.

Multimedialne Centrum Informacyjne służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

2.

Organizację Multimedialnego Centrum Informacji ustala dyrektor w formie regulaminu.
§ 42

1.

W realizacji zadań statutowych biblioteka współpracuje z nauczycielami, uczniami i ich
rodzicami oraz innymi bibliotekami.
1) współpraca biblioteki z innymi nauczycielami obejmuje:
a) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym
przedmiotem;
b) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno–wychowawczych;
c) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych;
d) udzielanie bieżącej informacji na temat nowości wydawniczych;
e) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu;
f) dostęp do Internetu;
g) pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli;
h) uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych;
i) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa;
j) gromadzenie teczek tematycznych.
2) współpraca biblioteki z uczniami obejmuje:
a) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką
i indywidualnymi zainteresowaniami;
b) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania;
c) wspomaganie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów i egzaminów;
d) promowanie pozytywnych postaw uczniów (koleżeństwa, życzliwości, kultury
osobistej);
e) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
f)

pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;
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g) angażowanie uczniów w projekty propagujące czytanie, konkursy i inne zajęcia
w bibliotece.
3) współpraca biblioteki z rodzicami obejmuje:
a) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki;
b) udzielanie informacji o czytelnictwie;
c) informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece;
d) udostępnianie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem zespołu
(statut, program wychowawczy, program profilaktyki).
4) współpraca biblioteki z innymi bibliotekami obejmuje:
a) wymianę wiedzy i doświadczeń;
b) prezentacje nowości książkowych zakupionych przez inne biblioteki;
c) udział w kiermaszach;
d) informowanie czytelników o działalności i zbiorach gromadzonych w innych
bibliotekach.
§ 43

Internat
1.

Uczniowie, których miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza siedzibą zespołu mogą
zamieszkiwać w internacie.

2.

Internat jest placówką opiekuńczo–wychowawczą wchodzącą w skład zespołu.

3.

Internatem kieruje kierownik internatu.

4.

Kierownik internatu podlega służbowo dyrektorowi.

5.

Wychowawcy szkolni współpracują z kierownikiem i wychowawcami internatu
w sprawach opiekuńczych i wychowawczych.

6.

Liczba wychowanków w grupie wynosi do 35 osób.

7.

Na grupę wychowawczą przeznacza się 49 godzin opiekuńczo–wychowawczych.

8.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży zapewnia się opiekę nocną pełnioną przez
nauczyciela wychowawcę w godzinach od 22.00 do 6.00.

9.

Szczegółową organizację pracy internatu, prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasady
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współpracy ze szkołami określa regulamin internatu.
§ 44
Stołówka
1. W zespole zorganizowana jest stołówka
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określają odrębne przepisy.

§ 45
Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1.

Dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim.
1) Zasady organizacyjne pełnienia dyżurów są następujące:
a) plan pełnienia dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor na czas jednego półrocza;
b) pełnienie dyżurów wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela;
c) zatwierdzony plan dyżurów wywieszany jest w pokoju nauczycielskim;
d) nauczyciel — dyżurny odpowiada za bezpieczeństwo i życie ucznia oraz mienie
szkolne w obszarze dyżurowania w danym czasie;
e) o wszelkich istotnych zdarzeniach w czasie pełnienia dyżuru należy niezwłocznie
informować dyrektora.

2. Zapewnienie opieki na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.
3. Istnienie monitoringu.
4. Przydzielenie jednego opiekuna:
a) na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów;
b) na 15 uczniów w czasie wycieczki;
c) na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej;
d) na 10 uczniów podczas wyjazdów na basen i wycieczki rowerowej.
5. Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych.
6. Szkolenie nauczycieli i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Utrzymanie kuchni, urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stanie czystości.
8. Realizowanie zajęć z profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia.
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§ 46
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
1. 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: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania
z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do
niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas
zajęć;
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
z harmonogramem dyżurów;
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych —
kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4.

W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku — sala gimnastyczna, pracownie:
informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny
za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku
roku zapoznaje z nim uczniów.

5.

Budynek szkoły jest monitorowany.

6.

Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

7.

Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

8.

Zwalnianie uczniów z zajęć odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą.

9.

W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić
uczniów z ostatnich.

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik
szkoły.
11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, oraz dyrektora. Dalsze postępowanie odbywa się
zgodnie z obowiązującą procedurą.
12. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego samowolnie poza terenem zespołu w czasie
zajęć edukacyjnych i przerw lekcyjnych szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
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§ 47

Współpraca z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele
i kształcenia dzieci.

współdziałają

ze

szkołą

w

sprawach

wychowania

2. Współpraca z rodzicami odbywa się na następujących poziomach:
1) klasy — poprzez spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami;
2) szkoły — poprzez zebrania rady rodziców;
3) zespołu — poprzez zebrania rady rodziców.
3.

W uzasadnionych przypadkach kontakt szkoły z rodzicami może być częstszy na pisemne
lub telefoniczne wezwanie.

4.

Rodzice mogą uczestniczyć we wszystkich formach działalności pozalekcyjnej zespołu
jako opiekunowie lub obserwatorzy (np. wycieczki, wyjścia na imprezy kulturalne,
uroczystości szkolne itp.).

5.

Rodzice uczestniczą w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora, w oparciu o odrębne przepisy.
§ 48

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży
przy uwzględnieniu praw rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe;
3) uzyskania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy zespołu.
§ 49
Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców lub prawnych opiekunów;
2) pomoc w eliminowaniu trudności wychowawczych;
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3) umożliwienie rodzicom
środowiskowych.

lub

prawnym

opiekunom

organizowania

imprez

§ 50
Do obowiązków rodziców lub prawnych opiekunów należy:
1) dbanie o regularne uczęszczanie dzieci na zajęcia szkolne;
2) utrzymywanie kontaktu z wychowawcą oddziału klasowego;
3) bieżące informowanie o dłuższych nieobecnościach dziecka w szkole;
4) pomoc i udział w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych;
5) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie i kulturę osobistą swoich dzieci;
6) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie się dzieci do zajęć
szkolnych.
§ 51
1. Wychowawca klasy organizuje co najmniej 3 razy w roku szkolnym spotkania
z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze.
2.

W sytuacjach szczególnych dyrektor, wicedyrektor, pedagog lub nauczyciele mogą
wezwać rodziców do szkoły, by poinformować ich o postępach w nauce i zachowaniu
uczniów oraz w celu ustalenia działań zapobiegających niepowodzeniom w nauce.

3.

Wychowawcy i inni nauczyciele informują również rodziców o bieżących postępach
w nauce i zachowaniu:
1) w indywidualnych rozmowach i konsultacjach;
2) w rozmowie telefonicznej;
3) w korespondencji listownej.

§ 52
1.

W zespole dwa razy w ciągu roku szkolnego (raz w ciągu półrocza) organizowany jest
„Dzień otwarty dla rodziców”, w trakcie którego wszyscy nauczyciele i wychowawcy są
zobowiązani do udzielania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat postępów
uczniów w nauce.

2.

Terminy „Dni otwartych dla rodziców” ustalane są podczas posiedzenia rady
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pedagogicznej, poświęconego organizacji pracy zespołu w nowym roku szkolnym,
a następnie informacje o nich opublikowane są na stronie internetowej szkoły, a także
przekazane przez wychowawcę klasy podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
§ 53
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty,
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

DZIAŁ V
Pracownicy zespołu
Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu
§ 54
Wicedyrektorzy
1. W zespole tworzy się:
1) dwa stanowiska wicedyrektorów;
2) jedno stanowisko kierownika internatu;
3) inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
2.

Do zadań wicedyrektorów należy w szczególności:
1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności;
2) kierowanie bieżącą działalnością poszczególnych odcinków pracy zespołu w zakresie
przydzielonych kompetencji;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przydzielonymi szkołami, nauczycielami
i formami pracy dydaktyczno–wychowawczej;
4) sprawowanie opieki nad uczniami w podległych szkołach oraz stwarzanie warunków do
harmonijnego rozwoju psychofizycznego i działań dydaktyczno–wychowawczych
oraz opiekuńczych;
5) realizowanie w ramach swoich kompetencji uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
6) przedkładanie wniosków do dyrektora dotyczących zatrudniania i zwalniania
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nauczycieli oraz innych pracowników;
7) przedkładanie wniosków do dyrektora dotyczących przyznawania nagród oraz
wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom;
8) składanie wniosków do dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli i innych pracowników;
9) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
10) załatwienie spraw związanych z organizacją i kontrolą szkolenia praktycznego na
terenie zakładów pracy;
11) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami;
12) współdziałanie
z
dyrektorem
w
organizacji
i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

egzaminu

maturalnego

13) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem szkolenia praktycznego;
14) terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych, dotyczących szkolenia
praktycznego;
15) współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego;
16) współdziałanie z rodzicami w zakresie przebiegu szkolenia praktycznego;
17) opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych w technikum.
§ 55
Kierownik internatu
1.

Pracą internatu kieruje kierownik, do którego obowiązków należy w szczególności:
1) organizacja, nadzór i kierowanie procesem opiekuńczo–wychowawczym internatu;
2) kontrola i rozliczanie z czasu pracy i dyscypliny podległych pracowników;
3) odpowiedzialność materialna za majątek internatu;
4) utrzymywanie estetycznego wyglądu obiektu internatu;
5) prowadzenie administracji i gospodarki internatu;
6) hospitacja zajęć;
7) dbałość o utrzymywanie pomieszczeń socjalnych, higieniczno–sanitarnych, sypialnych,
zabezpieczenie mienia, stan bhp, ppoż.;
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8) kapitalne i bieżące remonty;
9) nadzór nad prawidłowym wyżywieniem młodzieży oraz właściwym wydatkowaniem
środków na żywienie.
§ 56

Zadania nauczycieli
1.

Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami zespołu: dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;
6) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
i rozwijające zainteresowania uczniów.

zaspokajające

potrzeby

2.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.

Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem,
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

4.

Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizacja podstawy programowej zgodnie z zalecanymi i sposobami jej realizacji;
2) opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych
i przedstawienie ich dyrektorowi w terminie wskazanym przez niego;
3) przedstawienie propozycji programu nauczania;
4)

wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;

5) wzbogacanie własnego warsztatu przedmiotowego i wychowawczego
wnioskowanie o jego wzbogacanie i modernizowanie do dyrektora;
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oraz

6) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego
uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
o rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów;

szkolnych,

w

oparciu

8) bezstronne, obiektywne, jawne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich
uczniów zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym statucie;
9) informowanie rodziców oraz wychowawcy klasy i dyrektora, a także rady
pedagogicznej o wynikach dydaktyczno–wychowawczych uczniów;
10) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych
w zespole i przez instytucje wspomagające zespół;
11) właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy, zajęć edukacyjnych i koła
zainteresowań;
12) informowanie uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o zasadach oceniania osiągnięć
edukacyjnych uczniów;
13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez zespół;
14) realizowanie innych poleceń dyrektora zespołu.
5.

Do praw nauczyciela należy w szczególności:
1) decydowanie o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu;
2) decydowanie o treści programu prowadzonego koła zainteresowań;
3) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej uczniów;
4) współdecydowanie o ocenie zachowania uczniów;
5) wnioskowanie w sprawie nagród i kar oraz wyróżnień regulaminowych uczniów;
6) prawo do oceny pracy;
7) prawo do awansu zawodowego;
8) prawo do oceny dorobku zawodowego;
9) prawo do korzystania z pomocy socjalnej;
10) prawo do korzystania z form doskonalenia zawodowego określonych przez dyrektora.
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6.

Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego albo program nauczania dla
zawodu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel
może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub
program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

7.

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.

8.

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie 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;
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, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania — na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt 1-3, objętego pomocą
psychologiczno–pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych;
5) możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
6) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego — na
podstawie tej opinii.

9.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem i organem prowadzącym zespół za:
1) poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych;
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych przydzielonych
do realizacji zadań.

10. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem i organem prowadzącym zespół,
niezależnie od odpowiedzialności cywilnej i karnej za:
1) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,
pozaszkolnych lub w czasie dyżuru;
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania powypadkowego lub w wypadku pożaru;
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku zespołu przydzielonych mu przez dyrektora,
a wynikające z braku nadzoru i właściwego zabezpieczenia.
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§ 57

Zadania wychowawców klas
1.

Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących
w danym oddziale.

2.

Wychowawca prowadzi oddział w miarę możliwości przez cały cykl nauczania.

3.

Wychowawca pełni podstawową rolę w systemie wychowawczym zespołu, jest
animatorem działań zbiorowych uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu
wszelkich kwestii spornych.

4.

Wychowawca informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) na początku
każdego roku szkolnego o stawianych wymaganiach i zasadach oceniania zachowania.

5.

Wychowawca w szczególności:
1) diagnozuje potrzeby, uzdolnienia, zainteresowania, sytuację rodzinną, stan zdrowia
i warunki bytowe uczniów;
2) programuje i organizuje proces wychowania w klasie;
3) opracowuje w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami, spójny
z programem wychowawczym, program wychowawczy klasy, obejmujący cały cykl
nauczania;
4) współdziała z pozostałymi nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania
wychowawcze i organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi kłopoty
wychowawcze;
5) współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) i informuje ich o wynikach
i problemach kształcenia;
6) współpracuje z pedagogiem i innymi nauczycielami w celu uzyskania wszechstronnej
pomocy dla uczniów i doradztwa dla rodziców (prawnych opiekunów);
7) prowadzi dokumentację pedagogiczną klasy zgodnie z przepisami,
8) dokonuje podsumowania pracy wychowawczej w klasie i modyfikuje program
wychowawczy klasy;
9) wystawia oceny zachowania;
10) informuje rodziców (prawnych opiekunów) w uzgodniony sposób o przewidywanych
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6.

Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu:
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1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci;
2) współdziałania, okazywania im pomocy w ich działaniu wychowawczym wobec dzieci
i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
3) włączania ich w sprawy życia klasy i zespołu.
7.

Wychowawca realizuje obowiązki przez stosowanie różnych form pracy z młodzieżą,
adekwatnych do występujących zdarzeń wychowawczych, a w szczególności:
1) systematycznie kontroluje frekwencję i podejmuje środki zaradcze;
2) systematycznie analizuje wyniki w nauce;
3) organizuje w klasie pomoc koleżeńską w przezwyciężaniu trudności w nauce.
4) organizuje spotkania z rodzicami:
a) zbiorowe minimum 3 razy w roku;
b) indywidualne stosownie do potrzeb.
5) gromadzi i analizuje informacje o sprawowaniu i postępach w nauce poszczególnych
uczniów, pochodzące od nauczycieli i innych osób oraz podejmuje środki zaradcze;
6) inspiruje organizowanie form kulturalnego spędzania czasu;
7) egzekwuje przestrzeganie statutu zespołu;
8) wnioskuje o nagrody i kary dla uczniów;
9) odpowiada za udział młodzieży w imprezach ogólnoszkolnych;
10) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą, utrzymanie porządku na terenie zespołu
i przestrzegania zasad bhp;
11) rozpoznaje sytuację materialną uczniów, a w szczególnych przypadkach wnioskuje
o przyznanie pomocy;
12) wypełnia arkusze ocen.

9.

Dyrektor zespołu może zmienić wychowawcę oddziału klasowego w następujących
przypadkach:
1) na wniosek jednej z zainteresowanych stron;
2) zmiany organizacji pracy szkoły;
3) przeniesienia nauczyciela do innej placówki;

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

48

4) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.
§ 58
Zespoły przedmiotowe
1.

Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespół przedmiotowy
(międzyprzedmiotowy).

2.

Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

3.

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania
decyzji odnośnie wyboru programu nauczania;
2) wspólne opracowanie kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
metodycznego dla początkujących nauczycieli;

zawodowego

oraz

doradztwa

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych
innowacyjnych i eksperymentalnych.

w

zespole

programów

autorskich,

§ 59
Zespoły dydaktyczno–wychowawcze
1.

Nauczyciele uczący w tej samej klasie tworzą klasowy zespół dydaktyczno–
wychowawczy.

2.

Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

3.

Do zadań zespołu należy:
1) zatwierdzanie opracowanego przez wychowawcę klasowego planu wychowawczego;
2) analiza ocen zachowania i udział w ich ustalaniu;
3) ustalanie terminów i form realizacji programu ścieżek międzyprzedmiotowych;
4) współpraca z pedagogiem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy;
5) ustalenie zestawu programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego dla
przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
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6) ustalenie zestawu programów nauczania w zakresie kształcenia zawodowego.
§ 60
Zadania pedagoga
1.

W zespole zatrudnia się pedagoga.

2.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami,
pomocy
psychologiczno–pedagogicznej,
odpowiednio
do
rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom i ich rodzicom (prawnym
opiekunom) oraz nauczycielom;
4) podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z programu
wychowawczego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców (prawnych opiekunów)
i nauczycieli;
5) wspieranie działań opiekuńczo–wychowawczych nauczycieli;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez zespół na rzecz uczniów
i rodziców w zakresie wyboru przez ucznia kierunku kształcenia i zawodu;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 61
Pracownicy administracji i obsługi
1.

W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2.

Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w pkt 1. określają odrębne przepisy.

3.

Pracownicy administracji i obsługi wykonują swe zadania na podstawie indywidualnych
zakresów czynności z uwzględnieniem specyfiki szkoły i jej celów opiekuńczo–
wychowawczych.
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DZIAŁ VI
Uczniowie szkoły
Rozdział 1
Obowiązek nauki
§ 62
1.

Obowiązek nauki trwa od ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18
roku życia.

2.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.

Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% dni zajęć edukacyjnych w szkole.

4.

Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi
nauki są obowiązani do:

egzekucji

w

trybie

przepisów

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta

gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani
informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym
zakresie.
Rozdział 2
Zasady przyjmowania uczniów do zespołu
§ 63

Zasady rekrutacji
1.

Zasady rekrutacji do szkoły przebiegają zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

2.

Do szkoły może być przyjęty absolwent gimnazjum posiadający świadectwo ukończenia
gimnazjum.

3.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych w procesie rekrutacji punktów,
obliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
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4.

Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najwyższą
liczbę punktów.

5.

Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.

6.

Kandydaci do szkoły składają w wyznaczonym terminie dokumenty:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
2) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
3) trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
4) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki (dotyczy
uczniów technikum).

7.

Rekrutacji w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty dokonuje szkolna komisja
rekrutacyjno–kwalifikacyjna, powoływana corocznie przez dyrektora.

8.

Przewodniczącym komisji jest wicedyrektor.

9.

Praca komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej kończy się w dniu wywieszenia wyników
rekrutacji, a dalszej rekrutacji na wolne miejsca w oddziałach dokonuje dyrektor.

10. Okres rekrutacji na wolne miejsca trwa do dnia 31 sierpnia każdego roku.
11. Szczegółowe zasady i warunki rekrutacji określa regulamin rekrutacji do klas pierwszych.
§ 64
Przenoszenie się ucznia ze szkoły do szkoły
1.

Na pisemną prośbę ucznia dyrektor może wyrazić zgodę na przeniesienie go do innego
typu szkoły w zespole, z określeniem sposobu i terminu uzupełnienia braków
programowych z przedmiotów, których uczeń w poprzednim typie szkoły nie realizował.

2.

W stosunku do uczniów niepełnoletnich, starających się o zgodę na przeniesienie,
wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

3.

Przy przenoszeniu się ucznia ze szkoły do szkoły w zespole decyzję podejmuje dyrektor
z zapewnieniem stosownie do obowiązujących przepisów ciągłości kształcenia i realizacji
planu nauczania.
§ 65

Warunki i tryb przyjmowania do szkoły osób niebędących obywatelami polskimi oraz
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan
zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni
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semestr regulują odrębne przepisy.
§ 66
1.

W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu, albo ze szkoły niepublicznej
nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu, albo tego
samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor zespołu.

2.

Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły
publicznej innego typu, albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia
zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen
ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.

3.

Szczegółowe warunki i tryb przechodzenia ucznia szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu, albo ze szkoły
niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do zespołu regulują odrębne
przepisy.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów
§ 67

1.

Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych — jeżeli 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;
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9) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w zespole;
12) przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
13) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów
oraz uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu;
14) reprezentowania zespołu w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
15) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
obejmujących zakres materiału z więcej niż 3 ostatnich lekcji.
2.

W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, uczeń ma prawo złożenia skargi:
1) do dyrektora w stosunku do nauczycieli oraz pracowników;
2) do organu nadzorującego w stosunku do dyrektora.

3.

Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 14 dni od jej wpływu i podejmuje decyzję
rozstrzygającą w ramach swoich kompetencji.

4.

W przypadku braku kompetencji, dyrektor, przesyła ją do rozpatrzenia kompetentnym
organom z opinią o sprawie.

5.

W przypadku naruszenia praw ucznia noszących znamiona przestępstwa, dyrektor
zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratora.
§ 68

1.

Uczeń ma obowiązek poznania historii zespołu i postaci jego patrona.

2.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,
a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu;
2) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz właściwego zachowywania się w ich
trakcie;
3) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w ciągu dwóch tygodni;
4) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju:
a) strój codzienny powinien być skromny i niewyzywający kolorystycznie;
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 zabrania się noszenia bluzek odsłaniających biust, brzuch i plecy oraz bardzo
krótkich spódniczek;
 zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami,
emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub
powszechnie potępiane ideologie;
 dopuszczalny jest dyskretny makijaż stosowny do miejsca publicznego, jakim jest
szkoła;
 elementy stroju (biżuteria, obuwie) nie powinny zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu
uczniów oraz niszczyć mienia zespołu;
 na trenie zespołu należy chodzić w obuwiu miękkim na jasnej podeszwie;
 odzież zewnętrzną i obuwie należy zostawiać w szatni.
b) strój galowy:


biała bluzka lub koszula;



granatowa lub czarna spódnica lub długie spodnie;



dodatkowo granatowa lub czarna marynarka lub żakiet.

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i pracowników zespołu;
6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w zespole;
8) godnego zachowania się w każdej sytuacji na terenie zespołu i poza nim, szczególnie
podczas jego reprezentowania;
9) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad
podnoszeniem wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć
szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych lub
wyrównawczych;
10) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje
zespołu, współtworzenia jej autorytetu;
11) dbania o piękno mowy ojczystej;
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
c) szanowania przekonań i poglądów innych;
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
13) udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym.
3. Korzystanie przez ucznia z praw wolnościowych i uczniowskich nie może naruszać tych
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samych praw innych uczniów.
§ 69
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły:
1) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń rejestrujących dźwięk
i obraz na jakimkolwiek sprzęcie elektronicznym przynoszonym przez uczniów;
2) zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji oraz podczas
uroczystości szkolnych;
3) za przyniesione urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, tablety, laptopy itp.) do
szkoły i zniszczenie, kradzież, zagubienie ich szkoła nie odpowiada;
4) w przypadku stwierdzenia, że uczeń używa urządzenia w trakcie lekcji lub uroczystości
szkolnej, nauczyciel odbiera je uczniowi i przekazuje dyrektorowi szkoły, który zwraca
je rodzicom (prawnym opiekunom);
5) w szkole istnieje zakaz korzystania z tych treści zawartych w Internecie, które stanowią
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
2. Szczegółowe zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły reguluje wewnętrzna procedura.
§ 70
1. Na koniec każdego roku szkolnego uczeń obowiązany jest dokonać rozliczeń z zespołem
według karty obiegowej.
2. Potwierdzeniem rozliczenia jest karta obiegowa wg ustalonego wzoru.
3. Za kontrolę rozliczenia odpowiada wychowawca klasy.

Rozdział 5
Nagrody i kary
§ 71
1. Rada pedagogiczna w porozumieniu z dyrekcją i samorządem uczniowskim ma prawo
nagradzać i karać ucznia.
2. Nagrody przyznawane są za:
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1) wyniki w nauce;
2) udział w olimpiadach, turniejach, konkursach, rozgrywkach sportowych na szczeblach
szkolnych i szczeblach wyższych niż szkolny;
3) frekwencję;
4) pracę uczniów na rzecz szkoły i środowiska.
3.

Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy, książkowy i dyplomów.

4. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu zespołu oraz regulaminów
wewnętrznych oraz przepisów obowiązujących w zakładach pracy organizujących praktyki
zawodowe:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) upomnieniem dyrektora;
3) karą prac społecznych na rzecz zespołu;
4) naganą dyrektora;
5) skreśleniem z listy uczniów.
5. Kara może być rozszerzona o zadośćuczynienie materialne, pokrycie straty, publiczne
przeproszenie w zależności od skutków czynu.
6. Od kary wymierzonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora w terminie
3 dni od daty wymierzenia.
7. Od kary wymierzonej przez dyrektora przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej
w terminie 7 dni od daty doręczenia.
8. Od uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy przysługuje odwołanie za
pośrednictwem dyrektora do kuratorium oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia.

§ 72
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Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów
1. Rada pedagogiczna może podjąć na wniosek dyrektora lub członka rady pedagogicznej
uchwałę o skreśleniu ucznia z listy z przyczyn określonych w statucie, a w szczególności,
jeżeli:
1) zostało wydane orzeczenie lekarskie o braku warunków zdrowotnych do kontynuowania
nauki w wybranym zawodzie;
2) została orzeczona wobec niego dwukrotnie kara w postępowaniu sądowym;
3) dopuścił się czynu uznanego przez radę pedagogiczną jako uniemożliwiającego dalsze
jego pozostawanie w społeczności szkolnej.
Mogą to być:
a) kradzież lub przestępstwo ścigane z mocy prawa;
b) handel narkotykami lub używanie ich na terenie zespołu;
c) spożywanie alkoholu lub przebywanie w zespole w stanie wskazującym na
nietrzeźwość;
d) wybryki chuligańskie w zespole i poza nim;
e) moralne i fizyczne znęcanie się nad innymi uczniami i pracownikami;
f) niszczenie mienia zespołu, mienia uczniów oraz pracowników, powodowanie
zagrożenia pożarowego i zdrowia ludzkiego;
g) udowodnione znęcanie się nad zwierzętami.
2. Skreślenia w drodze decyzji dokonuje dyrektor po podjęciu uchwały przez radę
pedagogiczną, wykorzystaniu środków pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla ucznia
i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
3. Dyrektor zespołu zawiadamia pisemnie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia
z listy uczniów zainteresowanego ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.
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4. Uczeń, w stosunku do którego zastosowano karę skreślenia może złożyć w ciągu 14 dni od
otrzymania decyzji o skreśleniu odwołanie do organu nadzorującego zespół za
pośrednictwem dyrektora.
5. Odwołanie ucznia do organu nadzorującego zespół dyrektor przekazuje niezwłocznie temu
organowi, ze stanowiskiem uzasadniającym skreślenie przez radę pedagogiczną.
6. Szczegóły reguluje odrębna procedura.

DZIAŁ VII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Rozdział 1
Ogólne zasady oceniania
§ 73
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
— w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie zespołu.
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4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych jego uzdolnieniach;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–
wychowawczej.
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
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§ 74
Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Wychowawca klasy
informuje uczniów o przewidywanych ocenach zachowania na dwa tygodnie przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4. Informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują, na kartach
przygotowanych przez wychowawcę klasy, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej podczas zebrania klasowego.
1) rodzic (prawny opiekun), który był nieobecny podczas zebrania ma obowiązek
najpóźniej w ciągu 7 dni skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać kartę
z informacjami o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
2) jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie odbierze karty z informacjami o przewidywanych
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w ciągu 7 dni, wtedy
wychowawca klasy przekazuje ją przez ucznia rodzicom (prawnym opiekunom), co
uczeń potwierdza podpisem w dzienniku lekcyjnym;
3) potwierdzoną podpisem przez rodziców (prawnych opiekunów) kartę uczeń
w ciągu dwóch dni zwraca wychowawcy klasy.
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§ 75
Zasady wglądu do prac pisemnych oraz dokumentacji dotyczącej oceniania
1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

otrzymują do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela przedmiotu lub
wychowawcy. Wyjątek stanowią przypadki losowe, np. choroba nauczyciela.
1) Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez lub z udziałem pełnomocnika
albo innej osoby wskazanej przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
1) Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez lub z udziałem pełnomocnika
albo innej osoby wskazanej przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 76
Sposoby uzasadniania ocen
1. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę

powinien ją uzasadnić w ciągu tygodnia od dnia wystosowania takiego wniosku.
2. Oceny są uzasadniane w formie informacji ustnej przez nauczycieli prowadzących dane

zajęcia edukacyjne.
3. Komentarz nauczyciela powinien zawierać informacje o posiadanej przez ucznia wiedzy,

opanowanych przez niego umiejętnościach, a także o brakach wiedzy i formach ich
uzupełnienia.
§ 77
Skala ocen
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne;
a) śródroczne i roczne;
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b) końcowe.
3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, ustala się w stopniach według

następującej skali:
1) ocena celująca — 6;
2) ocena bardzo dobra — 5;
3) ocena dobra — 4;
4) ocena dostateczna — 3;
5) ocena dopuszczająca — 2;
6) ocena niedostateczna — 1.
4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa

w ust. 1 pkt 1-5.
5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1

pkt 6.
6. Nauczyciel może stosować dodatkowe znaki przy ocenianiu bieżącym, ich znaczenie

opisane jest na dole strony „oceny osiągnięć edukacyjnych” w dzienniku lekcyjnym.
7. Wyniki testów diagnostycznych przeprowadzanych w klasach pierwszych i próbnych

egzaminów zewnętrznych wyraża się w procentach.
§ 78
1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza programem nauczania;
b) stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych;
c) samodzielnie formułuje problemy i dokonuje ich analizy;
d) potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy;
e) posiada pełne i uporządkowane wiadomości objęte programem nauczania;
f) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności objęte programem
nauczania;
b) zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi zastosować w nowych sytuacjach;
c) samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy;
d) wykazuje duże zainteresowanie danym przedmiotem.
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3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych;
b) potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe;
c) potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy;
d) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;
b) prawidłowo rozwiązuje proste zadania i problemy.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
a) ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach określonych
programem, ale braki te nie przekraczają możliwości dalszego kształcenia;
b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania i problemy.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego kształcenia;
b) nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać prostych zadań i problemów;
c) nie wykazuje żadnego zainteresowania nauczanym przedmiotem;
d) odmawia odpowiedzi bez podania przyczyny.
§ 79
1. Formy dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach zajęć edukacyjnych:

1) prace kontrolne (np. praca klasowa, sprawdzian, test) — prace pisemne obejmujące
szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne), prace
zapowiedziane na całą jednostkę lekcyjną lub więcej;
2) kartkówki — krótkie pisemne prace obejmujące swoim zakresem do trzech ostatnich
tematów lub lekcji praca przewidziana na część jednostki lekcyjnej (np. 10-20 minut);
3) odpowiedzi ustne — obejmujące swoim zakresem do trzech ostatnich tematów lub
lekcji,
4) wypracowania;
5) aktywność na lekcji;
6) prace domowe;
7) referaty;
8) prezentacje;
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9) pozostałe formy wynikające ze specyfiki zajęć oraz innych przesłanek zostaną
określone indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli.
2. Częstotliwość prac kontrolnych:

1) prace kontrolne — nie mniej niż dwie w ciągu półrocza;
2) praca kontrolna powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisana
do dziennika lekcyjnego;
3) w ciągu dnia może być tylko jedna praca kontrolna;
4) pracy kontrolnej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum
tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności;
5) w ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace kontrolne. Jednak
w przypadku przełożenia pracy kontrolnej na prośbę uczniów, ich liczba może ulec
zmianie.
6) kartkówki nie muszą być zapowiadane, a ich liczba nie jest limitowana;
7) pozostałe formy według potrzeb nauczyciela.
3. Czas sprawdzenia przez nauczyciela prac pisemnych wynosi odpowiednio:

1) kartkówki — 1 tydzień;
2) sprawdziany — 2 tygodnie;
3) wypracowania — 3 tygodnie;
4) matury próbne — miesiąc.
4. Zasady zaliczania i poprawiania prac kontrolnych:

1) uczeń nieobecny na pracy kontrolnej ma obowiązek zaliczyć ją w terminie dwóch
tygodni, licząc od momentu pisania pracy przez klasę, termin zaliczenia pracy ustala
nauczyciel w porozumieniu z uczniem;
2) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy kontrolnej w terminie dwóch tygodni
od oddania pracy, w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem;
3) w przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia prac kontrolnych,
nauczyciel zleca uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez
porozumienia z uczniem.
5. Zasady poprawiania pozostałych bieżących ocen są ustalane indywidualnie przez każdego

nauczyciela.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
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ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 80

Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana
1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnioskować o podwyższenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) uzyskał w ciągu roku szkolnego z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów,
testów, co najmniej 50% ocen wyższych od przewidywanej,
2) na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny miał co najmniej 70%
frekwencję, w tym wszystkie godziny opuszczone usprawiedliwione,
3) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i
umiejętności.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela,
nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
3. Sprawdzian może mieć formę pisemną, ustną oraz praktyczną, decyzję o tym podejmuje
nauczyciel.
4. Przewidywana ocena może być podwyższona o jeden stopień.
5. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w tym trybie nie może być niższa niż przewidywana i jest oceną ostateczną,
z wyjątkiem §83 oraz §84.

§ 81
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. Klasyfikację roczną przeprowadza się
na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w ostatnim tygodniu przed feriami letnimi.
Klasyfikacja śródroczna w klasach programowo najwyższych przeprowadza się na posiedzeniu
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w ostatnim tygodniu przed zimową przerwą świąteczną.
Klasyfikację końcową przeprowadza się na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w
ostatnim tygodniu przed dniem zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,

a ocenę zachowania — wychowawca klasy.
3. W technikum ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
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1) w przypadku organizowania praktyki zawodowej u pracodawcy — opiekun (kierownik)
praktyk, albo osoba wskazana przez dyrektora, w porozumieniu z osobami prowadzącymi
praktyki zawodowe;
2) w przypadku zajęć praktycznych — nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne.
4. Oceny klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2 ustalane są najpóźniej na dwa dni przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Oceny klasyfikacyjne wystawiane są z co najmniej trzech ocen cząstkowych.
6. Oceny klasyfikacyjne zgodnie z ust. 1-3 są ostateczne z wyjątkiem §83 oraz §84.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem określonym w §84.
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
9. Nauczyciel ustala sposób wyrównania braków, np.: przedstawia terminy konsultacji, ustala

formę (pisemną/ustną) zaliczania materiału, rozdziela materiał na bloki problemowe
i wyznacza terminy zaliczeń poszczególnych partii materiału.
§ 82
Egzamin klasyfikacyjny
1.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie lub semestrze, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

3.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki.

5.

Egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzić dla ucznia przechodzącego z innej szkoły
publicznej bądź niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
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6.

Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany
do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów
klasyfikacyjnych.

7.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

8.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z przedmiotów
takich jak informatyka i wychowanie fizyczne egzamin klasyfikacyjny ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

9.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §83
ust. 1 i §84 .
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
13. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5 i 6 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
przeprowadzany jest egzamin.
14. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa
w ust. 5 i 6, 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.
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 i 6 oraz ucznia
spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także jego rodzicami
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
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16. W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć, z których przeprowadzony był egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust.13 i 14;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
18. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Dla ucznia technikum — nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych, z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie
programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub
„nieklasyfikowana”.

§ 83
Egzamin poprawkowy
1.

Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną
z jednego, albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.

2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.

3.

W technikum egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.

4.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć
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dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
5.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

6.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

7.

W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze —
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako
członek komisji.

8.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 punkt 2, 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.

9.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. 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.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 84
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
1.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
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klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
2.

Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczych.

3.

W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

4.

Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.

Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3,
jest ostateczna

7.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej.

8.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia informatyki, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.

W
szkole
prowadzącej
kształcenie
zawodowe
sprawdzian
wiadomości
i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę
zadań praktycznych.

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami.
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11. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły — jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
13. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły — jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
14. 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.
15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 14, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.
17. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
17. Protokoły, o których mowa w ust. 14 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
18. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
20. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 85
Ocena zachowania
1.

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje zespołu;
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w zespole i poza nim;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według następującej skali: wzorowe,

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. Kryteria ustalania ocen z zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje systematyczność i sumienność w nauce;
b) spełnia wszystkie wymagania szkolne, wynikające z dokumentów zespołu;
c) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza szkołą;
d) wyróżnia się kulturą osobistą;
e) wyróżnia się aktywnością społeczną na rzecz szkoły i środowiska;
f) rozwija własne zainteresowania i zdolności, wykorzystując m.in. możliwości
stworzone przez zespół;
g) potrafi współpracować w grupie;
h) bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych;
i) respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne, przyjmuje życzliwą i otwartą postawę
wobec innych;
j) usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje systematyczność i sumienność w nauce;
b) spełnia wszystkie wymagania szkolne, wynikające z dokumentów zespołu;
c) wyróżnia się kulturą osobistą;
d) wyróżnia się aktywnością społeczną na rzecz szkoły i środowiska;
e) potrafi współpracować w grupie;
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f) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;
g) respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne, przyjmuje życzliwą i otwartą postawę
wobec innych;
h) usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się pozytywnie w realizacji zadań i obowiązków uczniowskich;
b) wyróżnia się kulturą osobistą;
c) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
d) uczestniczy w zajęciach organizowanych przez zespół;
e) dba o kulturę języka;
f) usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny (w wyjątkowych sytuacjach może
mieć 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze).
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wymagania szkolne wynikające z dokumentów zespołu, dotyczące stosunku
do obowiązków szkolnych, przestrzegania zarządzeń dyrektora, wychowawców
i nauczycieli;
b) umiejętnie współdziała w grupie, nie wchodzi w konflikty z rówieśnikami;
c) przestrzega powszechnie przyjętych form grzecznościowych, kultury języka;
d) uczestniczy w zajęciach i uroczystościach organizowanych przez zespół;
e) sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (nie więcej niż 20
godzin w semestrze).
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
b) arogancko odnosi się do rówieśników i pracowników;
c) ulega nałogom, używa wulgaryzmów;
d) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
e) nagminnie spóźnia się na zajęcia lekcyjne;

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

75

f) dopuszcza się niszczenia mienia zespołu;
g) negatywnie oddziałuje na innych uczniów.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) arogancko odnosi się do rówieśników i pracowników;
b) ulega nałogom, używa wulgaryzmów;
c) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;
d) dopuszcza się niszczenia mienia zespołu;
e) negatywnie oddziałuje na innych uczniów;
f) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi;
g) nie wykazuje poprawy pomimo zastosowania środków zaradczych;
h) wchodzi w konflikt z prawem.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 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.
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §84.

§ 86
Tryb i warunki uzyskiwania oceny zachowania wyższej niż przewidywana
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
otrzymania informacji o przewidywanej dla ucznia rocznej oceny zachowania.
2.

We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń
się ubiega.

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku spełnienia jednego
z poniższych warunków:
b) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.;
c) pozytywnej opinii samorządu klasowego;
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d) otrzymania pochwały dyrektora szkoły.
4. Ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej i jest oceną ostateczną.
§ 87
Zwalnianie ucznia z realizacji zajęć edukacyjnych
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wcześniejszym etapie edukacyjnym.
§ 88
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Szczegółowe zasady i tryb zwalniania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
reguluje wewnętrzna procedura.
§ 89
1. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej publicznej

poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
dyrektor zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”.
Rozdział 2
Promowanie i ukończenie szkoły
§ 90
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1.

W szkołach ponadgimnazjalnych uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne,
z zastrzeżeniem §83 ust. 5.

2.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę końcową.

3.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4.

Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, uzyskana w wyniku rocznej klasyfikacji, wynosi co najmniej 4,75,
a zachowanie oceniono co najmniej na ocenę bardzo dobrą.

5.

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji
i powtarza tę samą klasę.

6.

Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli na zakończenie klasy programowo
najwyższej uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

DZIAŁ VIII
Zasady finansowania i gospodarka szkoły
§ 91
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej jednostek budżetowych określają
odrębne przepisy.
3. Majątek zespołu powierzany jest odpowiedzialności materialnej nauczycieli i pracowników.
4. Zespół dochodzi swoich roszczeń majątkowych w stosunku do uczniów i pracowników
w drodze porozumienia, a w przypadku jego braku na drodze sądowej.
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DZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 92
1.

Szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi
przepisami.

2.

Pieczęć urzędowa szkoły nie zawiera nazwy zespołu.
§ 93

Zespół posiada własny sztandar i wypracowany ceremoniał szkolny.
§ 94
1. Zmiany statutu dokonywane są na wniosek organów zespołu.
2. Wszelkie zmiany w statucie dokonane przez radę pedagogiczną przedkłada się do wglądu

organowi prowadzącemu w terminie do 7 dni od daty ich podjęcia.
3. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym.
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