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Rozdział I  

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1.1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) „Zespole Szkół” bądź o „Szkole” bez bliższego określenia – należy przez  

to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  

w Stąporkowie (chyba, że z kontekstu zdania wynika jednoznacznie, iż chodzi  

o określoną szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół). 

2) „Dyrektorze szkoły” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. 

3) „Radzie Szkoły”, „Radzie Pedagogicznej” lub „Radzie Rodziców” – należy przez  

to rozumieć odpowiednio Radę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Radę 

Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lub Radę Rodziców w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. 

4) „Szkołach” – należy przez to rozumieć wszystkie szkoły wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. 

5) „Uczniach” – należy przez to rozumieć uczniów szkół wchodzących w skład  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. 

6) „Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć także rady klasowe i Radę 

Szkolną Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. 

 

 

Rozdział II 

Podstawowe informacje o Zespole Szkół. 
 

§ 2.1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie został 

 utworzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/28/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. 

2. Organem prowadzącym Zespół Szkół oraz szkoły wchodzące w jego skład jest Powiat 

Konecki z siedzibą : 26-200 Końskie ul. Stanisława Staszica 2 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

4. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły powołane Uchwałami Rady Powiatu:  

Nr XXXIII/28/2002, Nr XXI/21/2005, Nr XXI/22/2005: 

1) Liceum Ogólnokształcące 

2) Technikum 

3) Szkoła Policealna 

5. Zespół Szkół rokrocznie aktualizuje ofertę kształcenia ogólnego i zawodowego,  

 dostosowując ją do zainteresowań kandydatów i aktualnych potrzeb rynku pracy. 

6. Zespół Szkół może prowadzić kursy kwalifikacyjne w zawodzie. 

7. Zespół Szkół może prowadzić działalność usługową w zakresie edukacji ustawicznej 

dorosłych. 

8. Adres Zespołu Szkół oraz inne dane identyfikacyjne: 

 

26-220 Stąporków 

ul. Stanisława Staszica 4 

tel./fax (41) 374 11 44, (41) 374 18 02 

e-mail: szkola@zsp-staporkow.neostrada.pl 

nr identyfikacyjny REGON 291225294 
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Rozdział III 

Nazwa zbiorczego zakładu szkolnego. 

 

§ 3.1. Zbiorczy zakład szkolny nosi nazwę: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

im. Stanisława Staszica 

w Stąporkowie 
 

2. Zespół Szkół posługuje się stemplem o treści: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

im. Stanisława Staszica 

26-220 Stąporków 

ul. Stanisława Staszica 4 

tel./fax (41) 374 11 44, (41) 374 18 02 

REGON 291225294, NIP 6581225754 
 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają stempli o treści w pełnym brzmieniu: 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica 

w Stąporkowie 

Liceum Ogólnokształcące 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica 

w Stąporkowie 

Technikum 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica 

w Stąporkowie 

Szkoła Policealna 
 

4. Stemple służą do stemplowania pism urzędowych, druków i dokumentacji pedagogicznej. 
 

§ 4.1. Zespół Szkół posiada wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład dużą 

 pieczęć urzędową – metalową, okrągłą, z godłem pośrodku i napisem: 
 

”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA  

W STĄPORKOWIE”. 
 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkól posługują się dużymi i małymi okrągłymi, 

metalowymi pieczęciami urzędowymi z godłem pośrodku i napisami: 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STĄPORKOWIE, 

TECHNIKUM W STĄPORKOWIE, 

SZKOŁA POLICEALNA W STĄPORKOWIE 
 

3. Pieczęcie służą wyłącznie do stemplowania dokumentacji pedagogicznej Zespół Szkół. 
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Rozdział IV 

Podstawowe cele i zadania Zespołu Szkół. 

 

§ 5.1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują cele i zadania określone w Ustawie  

 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej 

 podstawie, a także zawarte w dokumencie szkolnym Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

2. Szczególnymi, wspólnymi celami i zadaniami szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

są: 

1) Zapewnienie uczniom warunków do bezpłatnego zdobywania wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych typach 

szkół. 

2) Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i racjonalnych wyborów 

kierunków dalszego kształcenia bądź podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie. 

3) Zapewnienie warunków oraz klimatu sprzyjającego realizowaniu celów kształcenia  

i wychowania, określonych w preambule Ustawy z 7 września 1991 r. 

4) Zapewnienie uczniom warunków do bezpiecznej i higienicznej pracy szkolnej,  

a także opieki socjalnej na miarę możliwości finansowych i technicznych szkoły. 

5) Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

6) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie 

wszelkiej dyskryminacji. 

7) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa  

w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej. 

8) Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

9) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz  

w procesie uczenia i nauczania. 

10) Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania.  

11) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12) Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły. 

13) Zapewnienie uczniom ochrony przed niepożądanymi treściami  w związku                        

z korzystaniem podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

14) Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,                      

w szczególności rozwijających aktywność, kreatywność oraz postawy prospołeczne 

uczniów . 

15) Umożliwienie prowadzenia działalności wolontariuszy  oraz stowarzyszeń , jeżeli 

ich celem statutowym jest działalność wychowawcza  bądź współpraca poszerza 

ofertę szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej,  opiekuńczej 

lub innowacyjnej. 

16) Organizowanie , uznając prawo rodziców do religijnego wychowania  dzieci, naukę 

religii zgodnie z przepisami w tym zakresie. 
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3. Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie następuje poprzez: 

1) Przestrzeganie przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników 

Zespołu Szkół zasad współpracy i współżycia, określonych w szkolnym programie 

wychowawczym. 

2) Przestrzeganie w pracy pedagogicznej podstawowych zasad kształcenia  

i wychowania, a w szczególności zasady indywidualizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego, ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów, 

konsekwencji i systematyczności w procesie kontroli i oceny postępów uczniów 

oraz osobistego przykładu nauczyciela. 

3) Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień m.in. 

poprzez organizowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych, turniejów 

sportowych, kół i zespołów zainteresowań itp. 

4) Organizowanie wymiany międzynarodowej grup uczniowskich w celu poznawania 

kultury i języka partnera wymiany. 

5) Zapewnienie uczniom elementarnej pomocy medyczno-pielęgniarskiej oraz 

warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu higieny i ochrony 

zdrowia. 

6) Zapewnienie uczniom możliwości okresowego korzystania z nauczania 

indywidualnego w przypadkach przewlekłych chorób – na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

7) Organizowanie zespołów wyrównawczych dla uczniów rozpoczynających naukę  

w szkole ponadgimnazjalnej (stosownie do potrzeb uczniów oraz możliwości 

finansowych szkoły). 

8) Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  

i archiwizacji. 

9) Wczesne rozpoznawanie przez wychowawców klas przyczyn trudności w nauce 

bądź przyczyn nagannego zachowywania się uczniów oraz podejmowanie 

odpowiednich działań pedagogicznych. 

10)  Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. 

11) Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

12) Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  

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

13) Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 

zawodowe. 

14) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

15) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole. 

16) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

17) Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

z zachowaniem zasad higieny psychicznej. 

18) Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

spędzania wolnego czasu. 

19) Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 

oraz uczenia się przez całe życie. 
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4. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi  i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

5. Rada Szkoły raz w roku ocenia stopień realizacji przez Zespół Szkół celów i zadań 

określonych w Ustawie, w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w niniejszym 

Statucie. Wnioski z tej oceny przedstawia odpowiednio Dyrektorowi Zespołu Szkół, 

Radzie Pedagogicznej. 

 

§ 6.1. Zespół Szkół zapewnia uczniom bezpłatną opiekę i pomoc medyczną świadczoną przez 

 pielęgniarkę szkolną. 

2. Zespół Szkół zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną podczas zajęć odbywanych na 

terenie szkoły (obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych). Opiekę 

pedagogiczną w czasie przerw międzylekcyjnych pełnią nauczyciele według zasad 

organizacyjno-porządkowych ustalonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną. 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć szkolnych odbywanych poza 

terenem szkoły, a także podczas wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy zawarte 

w Regulaminie wycieczek i innych imprez krajoznawczych- turystycznych Zespołu Szkół. 

 

 

Rozdział V  

Misja i Wizja Zespołu Szkół. Model Absolwenta. 

 

§ 7.1. Zespół Szkół realizuje Misję i Wizję Szkoły oraz Model Absolwenta będące integralną 

 częścią oferty edukacyjnej. Osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych 

 celów Szkoły. 

2. Misja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie: 

Mottem koncepcji jest myśl Patrona Szkoły:  

 

 „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi 

i wartość mu wielką nada”. 

Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym 

etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Jesteśmy szkołą  

innowacyjną, otwartą na potrzeby uczniów i środowiska. 

3. Wizja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie: 

Wizja szkoły odnosi się do słów Patrona Szkoły: 

 

„Być narodowi użytecznym”. 

Jesteśmy Zespołem, który kształtuje osobowość i wspiera indywidualny rozwój uczniów, 

poszerza ich wiedzę i umiejętności. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu                       

o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Szanujemy naszych uczniów, chcemy by w Szkole czuli się 

dobrze, mieli poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. Dbamy o ich społeczną 

użyteczność - by byli jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i konkurencyjni na 

rynku pracy oraz umieli podejmować własne decyzje. Wspieramy rodziców naszych 

uczniów w wychowaniu. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje pedagogiczne                     

i wzbogacamy bazę dydaktyczną. Chcemy rozwijać kluczowe kompetencje uczniów                 

i spełniać narastające oczekiwania pracodawców.  
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Rozdział VI 

Organy Zespołu Szkół. 

 

§ 8.1. Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dyrektor Zespołu, dyrektor szkoły). 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Rada Pedagogiczna). 

3) Rada Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Rada Szkoły). 

4) Rada Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (Rada Rodziców). 

5) Rada Samorządu Uczniowskiego (Samorząd Uczniowski). 

2. Każdy z wymienionych organów w ust.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

 Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

 organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 

§ 9.1. Dyrektor Zespołu Szkół kieruje bieżącą działalnością wszystkich szkół wchodzących  

 w skład Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym 

 zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

 Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W wykonywaniu swoich zadań 

           współpracuje z organami Zespołu Szkół. 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego 

nauczyciel – członek Rady Szkoły za zgodą organu prowadzącego. 

  

§ 10.1. Dyrektor Zespołu Szkół kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą  

 i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  

i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

6) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 

7) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; 

8) w porozumieniu z Radą Szkoły albo w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów 

oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu Liceum 

Ogólnokształcącego od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej 

w zakresie rozszerzonym; 

9) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły; 

11) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 

nauczyciela; 

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Samorządu 

Uczniowskiego; 
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13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

14) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza 

szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

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

określonych w rozdziale XV Statutu Szkoły; 

16) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne na zasadach określonych rozdziale VIII Statutu Szkoły; 

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

Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie  

w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 

ogólnego i zawodowego; 

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

19) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, technologii 

informatycznej,  drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy; 

20) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 

21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  

i organizacyjnych; 

22) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej uczniom; 

23) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego; 

24) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia 

ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  

z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

25) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

26) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych; 

27) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci szkoła 

po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, co do 

zgodności z potrzebami rynku pracy; 

28) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w sprawie organizacji praktyk studenckich. 

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

specjalnego ucznia. 

 

§ 11.1. Dyrektor Zespołu Szkół organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkół wchodzących w skład Zespołu i reprezentuje je 

na zewnątrz; 

2) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 

3) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

4) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 

opiekuńczych; 
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5) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

6) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach, dni wolne od zajęć; 

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

wolnych; 

8) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów; 

9) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone 

warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje 

dyrektora szkoły; 

10) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych 

warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

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

12) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

13) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

14) opracowuje projekt planu finansowego szkoły; 

15) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

16) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń; 

17) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

18) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

19) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

20) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

21) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

22) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

§ 12.1. Dyrektor Zespołu Szkół prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,  

a w szczególności: 

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

szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 

6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

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

i pracowników szkoły; 

8) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem postępowania 

administracyjnego; 

9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
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10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 

pracy; 

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków  

do opiniowania i zatwierdzania; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

§ 13.1. Dyrektor Zespołu Szkół Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

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

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w szkole. 

 

§ 14.1. Dyrektor Zespołu Szkół prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla 

Dyrektora szkoły. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie 

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

§ 15.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Pracę 

Rady Pedagogicznej organizuje oraz jej obradom przewodniczy Dyrektor  Zespołu. 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

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

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność opiekuńczo –wychowawcza. 

 

 § 16.1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności ; 

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia; 

4) zatwierdza roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

6) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) wprowadzane zmiany i nowelizacje do statutu szkoły; 

9) uchwala Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

11) wykorzystuje  wyniki  nadzoru  pedagogicznego, w tym nadzoru Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły. 
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2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych  

i pozalekcyjnych oraz organizację kursów kwalifikacyjnych; 

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych; 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane 

przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

6) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

8) opiniuje wnioski dyrektora szkoły do właściwych władz o przyznanie odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza  

i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez 

uczniów; 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 

stanowiska kierownicze; 

3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora 

do obwieszczania tekstu jednolitego statutu; 

2) może występować z wnioskiem do Zarządu Powiatu o odwołanie z funkcji 

dyrektora – a do Dyrektora – o odwołanie wicedyrektora lub innego nauczyciela 

pełniącego w szkole funkcje kierowniczą; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

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

uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły; 

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej 

dla Nauczycieli. 

 

§ 17.1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 

nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 
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2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani 

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej  

z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp 

do protokołów. Następnie dokonuje się wydruku protokołów w formie papierowej. 

Ostemplowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją 

Archiwizacyjną. 

 

§ 18.1. Rada Szkoły jest organem społecznym uczestniczącym w rozwiązywaniu spraw 

 wewnętrznych Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego skład. Powstanie Rady 

            Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady 

            Rodziców lub  wniosek Samorządu Uczniowskiego.  

            Rada Szkoły  w szczególności: 

1) Uchwala oraz dokonuje zmian w Statucie Zespołu Szkół. 

2) Opiniuje projekty planu finansowego szkoły 

3) Opiniuje roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, projekty 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz wyraża opinie w innych istotnych 

dla szkoły sprawach. 

4) Dokonuje okresowych ocen sytuacji oraz stanu poszczególnych szkół i całego  

Zespołu. Wnioski z tych ocen przedkłada odpowiednio Dyrektorowi Zespołu, 

Radzie Pedagogicznej lub organowi prowadzącemu. 

5) Wnioskuje do Kuratora Oświaty oraz do Zarządu Powiatu w Końskich o zbadanie  

i dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora bądź nauczyciela o ile uzna,  

iż działalność ta jest niezgodna z prawem lub godzi w zbiorowe interesy uczniów  

i rodziców. 

6) uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego .Zebrania Rady 

są protokołowane. 

 

 

2. Rada Szkoły składa się z 12 osób, w tym: z 4 nauczycieli wybranych przez Radę 

Pedagogiczną, 4 rodziców wybranych przez ogół rodziców, 4 uczniów wybranych przez 

ogół uczniów. 

3. Wybory nauczycieli i uczniów do Rady Szkoły mają charakter bezpośredni  

i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory rodziców do Rady Szkoły są dwustopniowe: 

zebrania klasowe rodziców w głosowaniach jawnych wybierają po 4 delegatów, którymi 

mogą być członkowie rad klasowych, zebranie ogólne delegatów w głosowaniu tajnym 

wybiera rodziców na członków Rady Szkoły. 

4. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata . Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany                   

1/3 składu rady.  

5.  W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły. 

    6.  Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, 

        za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 
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§ 19.1. Rada Rodziców jest organem społecznym reprezentującym rodziców uczniów szkół 

 wchodzących w skład Zespołu Szkół wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady 

 Szkoły, Zarządu Powiatu oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 

3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

5. Szczegółową organizację, kompetencje i zasady pracy Rady Rodziców określa jej 

regulamin , który nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. Decyzje Rady 

Rodziców są jawne, ogłaszane na stronach internetowych szkoły.  

 

6. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 
Fundusze, o których mowa  mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

7. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo- 

        Profilaktyczny. 

8. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-  

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

 

§ 20.1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

 

1) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

2) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować. 

 

2. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
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§ 21.1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem społecznym reprezentującym uczniów 

wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Zarządu Powiatu oraz 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

2. Władzami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są odpowiednio: Rada Szkolna 

Samorządu Uczniowskiego oraz rady klasowe Samorządu Uczniowskiego jako reprezentanci 

ogółu uczniów poszczególnych szkół bądź ogółu uczniów poszczególnych klas. 

3. Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów związanych z nauką i życiem wewnątrzszkolnym a także formą umacniania 

demokratycznych zasad współżycia i współpracy. 

4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

§ 22.1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Szczegółową organizację, kompetencje i zasady organów wykonawczych Samorządu 

Uczniowskiego określa regulamin , który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

4. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

5. Organ do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do 

treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają 

odpowiedzi niezwłocznej. 

6. Samorząd ma prawo opiniować:  

1) wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów; 

2) na wniosek Dyrektora Szkoły - pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor 

dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

7. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% 

uczniów szkoły. 

8. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów – wraz z propozycjami kandydatów 

do objęcia stanowisk w organach Samorządu – wnioskodawcy przedkładają 

Dyrektorowi Szkoły; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego 

wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom 

pełniącym funkcje kierownicze w szkole; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące  

w Szkole stosuje się odpowiednio. 
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6) Samorząd , w porozumieniu z dyrektorem, może organizować działania z zakresu 

wolontariatu oraz powołać Radę Wolontariatu. 

 

§ 23. Stanowiska kierownicze. 

1. Dyrektor Zespołu może – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i Rady 

Pedagogiczną oraz uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu – określić schemat organizacyjny 

oraz wynikający z niego względnie trwały podział kompetencji osób pełniących w szkole 

stanowiska kierownicze. 

2. Kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole Szkół określają 

szczegółowe zakresy obowiązków, ustalone corocznie przez Dyrektora Zespołu. Rada 

Pedagogiczna i Rada Szkoły mogą – z własnej inicjatywy – zgłaszać do Dyrektora uwagi  

i wnioski dotyczące określenia szczegółowych zakresów obowiązków tych osób. 

3. Utworzenie innych bądź dodatkowych stanowisk kierowniczych wymaga każdorazowo 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły oraz zgody Zarządu Powiatu. 

 

§ 24. Zasady współpracy organów szkoły. 

 

1. Wszystkie organy szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców, 

Rada Samorządu Uczniowskiego) mają prawo do swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji . 

2. Dyrektor Zespołu szkół ma prawo i obowiązek organizowania okresowych spotkań 

wszystkich organów szkoły, mających na celu bieżącą wymianę informacji pomiędzy 

tymi organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach. 

3. Wszystkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są w drodze negocjacji  

z udziałem: 

1) Dyrektora Zespołu Szkół, jeśli organ ten nie jest stroną sporu. 

2) Rady Szkoły, jeśli organ ten nie jest stroną sporu, a jedną ze stron sporu jest 

Dyrektor Zespołu. 

3) Rady Pedagogicznej, jeśli stronami sporu są Dyrektor Zespołu i Rada Szkoły. 

4) Przedstawiciela Zarządu Powiatu oraz przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty, jeśli stronami sporu są wszystkie organy społeczne Zespołu Szkół. 

4. Dyrektor Zespołu ma prawo i obowiązek wstrzymać wykonanie uchwał i decyzji 

podjętych przez inne organy szkoły o ile uzna, że naruszają one przepisy Ustawy  

z dnia 7 września 1991 r., przepisy niniejszego Statutu bądź inne obowiązujące przepisy 

prawa. O każdym przypadku wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor Szkoły 

zawiadamia niezwłocznie Zarząd Powiatu lub Kuratora Oświaty. 

5. Decyzja Zarządu Powiatu lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawach będących 

przedmiotem sporu pomiędzy organami szkoły jest ostateczna. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej. 

 

§ 25. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się 

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
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2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

Rozdział VII 

Organizacja Zespołu Szkół. 

 

§ 26.1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada; 

1) sale lekcyjne, sale do nauczania w grupie, salę do zajęć rewalidacyjnych                             

i indywidualnych, 

2) aulę, 

3) bibliotekę z centrum multimedialnym; 

4) pracownie komputerowe; 

5)  pracownie językowe; 

6)  salę gimnastyczną, siłownię, boisko szkolne, kompleks lekkoatletyczny, boisko 

wielofunkcyjne. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Samorządu 

Uczniowskiego oraz Radą Szkoły, ustala roczny kalendarz zajęć szkolnych, egzaminów, 

imprez ogólnoszkolnych, posiedzeń Rady Pedagogicznej, wspólnych spotkań organów 

szkoły, ogólnych spotkań z rodzicami oraz innych czynności o istotnym dla szkoły 

znaczeniu. 

 

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

określa arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany przez Dyrektora Szkoły 

na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły obejmuje wszystkie komórki funkcjonalne szkoły  

 oraz zawiera w szczególności: 

1) Liczbę etatowych pracowników szkoły, z podziałem na pracowników 

pedagogicznych, pracowników ekonomiczno-administracyjnych oraz pracowników 

obsługi. 

2) Obsadę stanowisk kierowniczych. 

3) Ogólne liczby godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, przedmiotów 

nadobowiązkowych, zajęć w kołach zainteresowań oraz innych zajęć 

pozalekcyjnych  finansowanych z budżetu Samorządu Powiatowego. 

4) Liczbę godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z Art. 42 p. 2b Karty Nauczyciela. 

3. Arkusz organizacyjny szkoły opiniują Rada Szkoły i Rada Pedagogiczna. Arkusz 

organizacyjny zatwierdza Starosta Konecki po konsultacji z Zarządem Powiatu  

i Przewodniczącym Rady Powiatu. 

4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, 

liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą 

mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub 
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egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli 

wniosków o podjęcie tych postępowań. 

5. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony  

z uwzględnieniem tych przepisów. 

6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określają 

ramowe plany pracy, przygotowywane przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 28.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły wchodzącej w skład Zespołu jest oddział 

złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym  

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym  z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział ten jest 

potocznie zwany „klasą”. 

2. Przeciętną średnią liczebność uczniów w oddziałach poszczególnych szkół określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 29.1. Poza systemem klasowo-lekcyjnym mogą być prowadzone następujące zajęcia 

 dydaktyczno-wychowawcze: 

1) praktyki zawodowe w Technikum, 

2) zajęcia fakultatywne, zajęcia w kołach zainteresowań oraz zajęcia rekreacyjno-

sportowe – we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację zajęć 

praktycznych i specjalizujących w Technikum mogą być prowadzone w: 

1) szkolnych pracowniach ćwiczeń, i pracowniach symulacyjnych; 

2) przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, zakładach rzemieślniczych  

oraz u innych pracodawców, na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zespołem 

Szkół a danymi jednostkami; 

3) centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego a także warsztatach szkolnych innych 

techników lub szkół zawodowych, na podstawie umów zawieranych pomiędzy 

Zespołem Szkół a danymi jednostkami. 

4) W formie warsztatów i kursów organizowanych przez wyższe uczelnie. 

3. Praktyki zawodowe dla uczniów w Technikum są zajęciami obowiązkowymi, 

1) odbywają się w oparciu o opracowany program praktyki zawodowej dla danego 

zawodu, 

2) Dyrektor Szkoły podpisuje umowę z pracodawcą w sprawie organizacji praktyki 

zawodowej, 

3) z realizacji odbytej praktyki uczeń otrzymuje ocenę. 

 

§ 30.1. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN, który w porozumieniu  

z nim opracowuje plan WDN i koordynuje jego realizację. 

 

§ 31. Praktyki studenckie. 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół – 

- lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli 

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

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada nauczyciel upoważniony przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

§ 32 . Działalność innowacyjna i eksperymentalna. 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna 

po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii 

Rady Szkoły. 

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust.1, nauczyciel 

przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 

mianowanych lub dyplomowanych. 

 

§ 33 . Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacyjne. 

1. W Zespole Szkół prowadzona jest biblioteka szkolna i Multimedialne Centrum Informacji, 

które mają charakter pracowni, służącej zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów 

oraz wspomagającej realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 

2. Status biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza wyznaczają przepisy oświatowe oraz 

biblioteczne zawarte w dokumentach prawnych (Ustawa o systemie oświaty  

z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela i Ustawa  

o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r.,Rozp.MKiDN z 29 października 2008r.                        

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.)  

3. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy, 

rodzice uczniów oraz absolwenci na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, 

zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. 

4. Biblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń: pomieszczenia do gromadzenia, 

opracowywania i wypożyczania zbiorów oraz pomieszczenia multimedialnego centrum 

informacyjnego. 

5. Biblioteka szkolna (szkolne centrum informacji) jest interdyscyplinarną pracownią 

ogólnoszkolną, stanowiącą nowoczesny, wykorzystujący technologię informacyjną 

warsztat pracy ucznia i nauczyciela. 

6. Zadaniem Biblioteki i MCI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych, 

2) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

4) przygotowanie uczniów do samokształcenia, 

5) podejmowanie działań związanych z przygotowaniem uczniów do korzystania  

z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek, 

6) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, 

7) organizacja imprez, akademii, wystaw okolicznościowych, 

8) włączanie się w życie szkoły, 

9) wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a. udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 

b. prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, 

c. prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, 

d. udzielanie porad w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do 

świadomego doboru lektur, 
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e. współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami 

oraz lokalnym środowiskiem pozaszkolnym, 

f.  przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystania informacji, 

2) w zakresie pracy organizacyjno – technicznych: 

a. gromadzenie zbiorów, 

b. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c. selekcjonowanie zbiorów, 

d. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

e. przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki, 

f. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

g. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej 

potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji, 

h. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 

i. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

j. planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki 

oraz terminarzu zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

k. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki  

i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

l. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 

warsztatu pracy. 

8. Biblioteka szkolna: 

1) współpracuje z uczniami w zakresie: 

a. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów, 

b. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c. propagowania dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, 

2) współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

a. doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

b. realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

c. informowania wychowawców i nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, 

d. uczestnictwa w organizacji imprez okolicznościowych (zgodnie z zapisem  

w planie pracy szkoły), 

3) współpracuje z rodzicami w zakresie: 

a. informowania rodziców o stanie czytelnictwa (w zależności od potrzeb), 

b. informowania o obowiązujących podręcznikach  

4) współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie: 

a. wspólnego organizowania imprez czytelniczych, 

b. wymiany wiedzy i doświadczeń, 

c. wypożyczeń międzybibliotecznych, 

d. udziału w targach, kiermaszach, spotkaniach autorskich itp. 

9. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest  prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących  

w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

10. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki 

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 

określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i MCI. 

11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły. 
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12. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców. 

 

 

Rozdział VIII 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół. 

 

§ 34.1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  

 i obsługowych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa  

w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników szkoły określa Regulamin Pracy  

w Zespole Szkół a szczegółowy zakres zadań przydziela nauczycielom oraz innym 

pracownikom Dyrektor Szkoły. 

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

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także  poszanowaniem 

godności osobistej ucznia oraz realizować podstawowe funkcje szkoły. 

5. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela zawarty w zarządzeniu 

Dyrektora Szkoły obowiązuje każdego nauczyciela. 

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

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę  

i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone 

dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

7. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować odpowiednio w dziennikach lekcyjnych 

lub w dziennikach zajęć działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

§ 35.1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:  

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

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  

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

zakresu. 

3) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach  wyznaczonych 

przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany 

do przestrzegania Regulaminu dyżurów obowiązującego w Zespole Szkół. 

4) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być 

wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, 

urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

5) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie 

lub ujawni się w czasie zajęć. 

6) Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach 

technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na 

stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  

i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, 

instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie 

stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

7) Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
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8) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych 

przerw międzylekcyjnych. 

9) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę oraz zawody 

sportowe ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacja 

wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

2. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć: 

1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły 

celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 

odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

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

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy 

powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek 

powiadomić dyrektora Szkół, 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, 

korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania 

lekcji i po jej zakończeniu, 

5) nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów z regulaminem swoich pracowni,  

w którym znajdują się zasady korzystania oraz przepisy bhp sali lekcyjnej. 

  

§ 36.1. Do zadań pedagoga należy: 

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

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom; 

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  

i profilaktyki; 

12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki; 

13) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 

14) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 

15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 37.1. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 

poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących 

rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. 

 

§ 38. Zadania innych pracowników szkoły. 

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

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 

jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych zadań pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

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

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

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

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez Dyrektora Szkoły o nie prowadzeniu działalności 

gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez Dyrektora Szkoły oświadczenia o stanie majątkowym. 

4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny 

Szkoły. 

5. W Zespole Szkół obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły  

w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

6. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

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

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. 

8. Każdy pracownik odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w szkole. Decyzją Dyrektora 

Szkoły może również w szczególnych przypadkach zostać przydzielony do opieki nad 

uczniami. 
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Rozdział IX 

Sposoby realizacji zadań Zespołu Szkół. 

 

§ 39.1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

 programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zgodnie z dopuszczonymi programami 

 nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. Nauczyciele lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 

obowiązani są przestrzegać  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 

podręczników (z póź. zm.). 

3. Zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego  

w Szkole określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.” 

 

§ 40.1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem 

        Wychowawczo- Profilaktycznym. 

      2.   Program Wychowawczo- Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

            wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców  

            z  uwzględnieniem  cykli edukacyjnych, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej 

            uczniów. 

     3.   Wychowawczo- Profilaktyczny opracowuje zespół wychowawczy wraz przedstawicielem 

          Rady Rodziców pod kierunkiem pedagoga szkolnego. 

4. Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna 

uchwala Program Wychowawczo- Profilaktyczny. 

 

§ 41.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Może nim zostać nauczyciel posiadający, co najmniej stopień 

nauczyciela kontraktowego. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy 

wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

2. Wychowawcą klasy powinien być nauczyciel uczący w danym oddziale. Zmiany na 

stanowisku wychowawcy klasy w cyklu kształcenia są dopuszczalne tylko  

w wyjątkowych sytuacjach (długotrwała choroba nauczyciela, urlop dla poratowania 

zdrowia itp.). 

3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek rodziców danej klasy. 

4. Wnioski uczniów i rodziców w sprawie powierzenia nauczycielowi obowiązków lub 

zmiany na stanowisku wychowawcy klasy mogą być składane bezpośrednio do Dyrektora 

Zespołu Szkół lub za pośrednictwem Rady Szkoły w każdym czasie,  

za wyjątkiem ostatniego miesiąca przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 składa się na piśmie, z konkretnym uzasadnieniem. 

Wnioski podpisują w imieniu uczniów i rodziców: członkowie rady klasowej Samorządu 

Uczniowskiego oraz członkowie Rady Klasowej Rodziców. 

6. Dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić wnioskodawcom pisemnej 

odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

7. Wnioskodawcom przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Rady Szkoły. 

Odwołanie zgłoszone po upływie 3 dni od daty zapoznania się z decyzją Dyrektora nie 

zobowiązuje Rady Szkoły do jego rozpatrzenia. 

8. Decyzja Rady Szkoły w przedmiotowej sprawie zapada w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wniosku i jest ostateczna. 
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9. Dyrektor Zespołu ma obowiązek uwzględniania opinii uczniów i rodziców przy doborze  

i powierzaniu nauczycielom obowiązków wychowawców klas. Opinie te nie są jednak 

wiążące w podejmowaniu przez Dyrektora decyzji kadrowych dotyczących przydziału 

czynności dla nauczycieli. 

 

§ 42.1. Wychowawca klasy, jako centralna postać w systemie wychowawczym szkoły, 

organizuje, inspiruje, wspomaga oraz koordynuje działania uczniów i nauczycieli uczących 

w powierzonej jego opiece klasie, zmierzające do zapewnienia uczniom sukcesu w nauce 

oraz w rozwoju fizycznym, umysłowym i społeczno-moralnym. 

2. Nadrzędnym działaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie 

systematycznej, dobrze zorganizowanej i skutecznej pracy wychowawczej, zmierzającej 

do możliwie pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły zawartych w Programie 

Wychowawczo – Profilaktycznym oraz w rocznych planach pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Wychowawca klasy ma prawo i obowiązek ustalania doraźnych, miesięcznych  

i okresowych ocen zachowania swoich wychowanków, kierując się przy tym 

bezstronnością, sprawiedliwością i obiektywizmem w egzekwowaniu od wychowanków 

zachowania zgodnego z obowiązującym prawem szkolnym (statutem szkoły, 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym  

szkoły, regulaminami). 

4. Zadania wychowawców klas to: 

1) Otaczanie indywidualną opieką oraz wspomaganie rozwoju fizycznego, 

umysłowego i społeczno-moralnego każdego wychowanka. 

2) Wspólne z uczniami i ich rodzicami planowanie oraz organizowanie zajęć 

wychowawczych, imprez klasowych, wycieczek oraz innych form życia 

zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski. 

3) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale w zakresie realizacji 

programów nauczania i wychowania. 

4) Koordynowanie zadań i czynności wychowawczych wobec ogółu uczniów danej 

klasy a także wobec tych, którym potrzebna jest wzmożona, indywidualna opieka  

(dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak też mających trudności  

i niepowodzenia w nauce bądź niedostosowanych społecznie). 

5) Poznawanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów  

(głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami i prawnymi 

opiekunami uczniów). 

6) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

7) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych, udzielanie im porad  

i pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci a także włączanie 

rodziców w sprawy życia klasy i szkoły. 

8) Wykonywanie innych czynności (pedagogicznych i administracyjnych) związanych 

ze sprawowaniem opieki nad klasą, określanych dla wychowawców bądź dla ich 

klas w rocznych planach pracy dydaktyczno-wychowawczej, w uchwałach Rady 

Pedagogicznej oraz w zarządzeniach Dyrektora Zespołu Szkół. 

5. Sposób realizacji zadań wychowawcy określony jest w instrukcji sprawowania funkcji 

wychowawcy wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

6. Wychowawca ma prawo oczekiwać pomocy i współdziałania ze strony rodziców  

w jego pracy wychowawczej. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
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§ 43.1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizacje zadań przyjętych w Programie Profilaktyki; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy  

we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz 

młodzieży i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia, 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 44. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczno – psychologiczną: 

1. Indywidualna opieka nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole sprawowana jest 

poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami; 

2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

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

warunków rodzinnych i materialnych, 

3) organizację wycieczek integracyjnych, 

4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga, 

5) współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, 

6) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

7) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2. Indywidualna opieka nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu warunków rodzinnych i losowych, sprawowana jest poprzez: 

1) organizację obiadów w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie  

w Stąporkowie, finansowanych z funduszu MOPS w Stąporkowie, 

2) udzielenie informacji o konieczności objęcia rodziny pomocą przez MOPS  

w Stąporkowie, 

3) przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz uczniów potrzebujących, 

4) dofinansowanie z budżetu Rady Rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych. 

3. Indywidualna opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi sprawowana jest poprzez: 

1) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

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

możliwości i potrzeb ucznia, 

4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 

5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

6) indywidualizację procesu nauczania. 

4. Indywidualna opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawowana 

jest zgodnie z zasadami zawartymi w  XI  rozdziale Statutu Szkoły. 

 

§ 45.1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 
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2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę  

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  

i uczniów, 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 46.1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie 

dyżurów nauczycielskich. Harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor szkoły 

lub wyznaczony przez niego nauczyciel. Dyżur rozpoczyna się od godziny 7.50  

i trwa do zakończenia zajęć w szkole; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,  

 w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę 

obiektów dokonuje wyznaczony zespół pod kierownictwem Dyrektora szkoły co 

najmniej raz w roku; 

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) ogrodzenie terenu szkoły; 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

12) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami. Otwartą przestrzeń pomiędzy 

biegami schodów zabezpiecza się kratami; 

13) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, 

pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu w apteczki 

zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję  

o zasadach udzielania tej pomocy; 

14) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym uczniów niepełnosprawnych; 

15) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły, 

16) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

17) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem 

tych substancji i preparatów; 

18) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

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

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

 

§ 47.1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 

towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 

Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych szkoły. 

4. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 

§ 48.1. Do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych w Szkole powołuje się zespoły.  

2. Zespoły przedmiotowe stanowią:  

1) Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących, 

2) Zespół Przedmiotów Zawodowych. 

3. Zespoły przedmiotowe realizują następujące zadania: 

1) Uzgadniają sposoby realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych oraz podejmują wspólnie decyzje w sprawach wyboru 

programów nauczania, podręczników i niektórych środków dydaktycznych do 

nauczanych przedmiotów  

2) Organizują wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo 

metodyczne dla nauczycieli stażystów. 

3) Współdziałają z Dyrektorem Zespołu i Radą Szkoły w organizowaniu wyposażenia 

pracowni oraz biblioteki szkolnej. 

4) Opiniują przygotowywane w szkole autorskie i innowacyjne programy nauczania. 

5) Organizują szkolne olimpiady przedmiotowe i turnieje sportowe. 

6) Planowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich 

jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki. 

7) Uzgadniają udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych. 

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Przewodniczący Zespołu. 

5. Każdy z nauczycieli należy przynajmniej do jednego zespołu przedmiotowego. 

6. Zespół Wychowawczy tworzą wszyscy wychowawcy klas.  

1) członkowie Zespołu Wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego,  

2) koordynatorem działań Zespołu Wychowawczego jest pedagog szkolny. 

7. Zespół Wychowawczy realizuje zadania: 

1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być 

zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak  

i rodziców oraz uwzględniać założenia programu wychowawczego Szkoły; 

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej; 

3) przygotowywanie oraz dokonywanie ich ewaluacji; 

4) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas. 

8. Zespoły przedmiotowe i Zespół Wychowawczy spotykają się przynajmniej jeden raz  

w półroczu lub częściej wg do doraźnych potrzeb Szkoły. 

9. Zespoły problemowo – zadaniowe są powołane przez Dyrektora Szkoły w razie 

zaistniałych potrzeb.  

1) Pracą zespołu problemowo – zadaniowego kieruje przewodniczący wskazany przez 

Dyrektora Szkoły. 

2) Przewodniczący zespołu problemowo – zadaniowego ustala harmonogram spotkań  

i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań. 

 

 



 

 

 29/65 

Rozdział X 

Organizacja nauczania. 

 

§ 49.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno –wychowawczej są:  

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

3) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze; 

4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

6) praktyczna nauka zawodu, zajęcia prowadzone w ramach kursów kwalifikacyjnych. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, w oddziałach godzina lekcyjna trwa 45 min. 

Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji 

pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych 

dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-u; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, z edukacji dla 

bezpieczeństwa; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy 

w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla 

bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych, przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym, obowiązkowych przedmiotów 

maturalnych (2-3 godz.); 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

3. W szkole przerwy międzylekcyjne trwają: 5 minut, 10 minut. 

4. Uczniowie uczęszczają na zajęcia szkolne w systemie pięciodniowego tygodnia nauki. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

 

§ 50.1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych: 

1) Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają 

deklarację wyboru nauczania języka obcego nowożytnego na: 

a. język niemiecki lub język rosyjski – dla początkujących, 

b. język angielski i , język niemiecki lub język rosyjski – dla kontynuujących 

naukę. 

2) W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się 

sprawdzian kompetencyjny z języka angielskiego. Na podstawie jego wyników 

dokonuje się tworzenia grup o określonym poziomie znajomości języka; 

3) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 
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oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. 

Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia  

z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w  zakresie 

rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie 

mniej niż 7 osób. 

4) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane: 

a. w systemie 3 godz. klasowo-lekcyjnych, 

b. w systemie 2 godz. klasowo-lekcyjnych i 1 godz. fakultetu, 

c. w systemie 1 godz. klasowo-lekcyjnej i 2 godz. fakultetu. 

5) Dopuszcza się możliwość kumulowania godzin do wyboru, maksymalnie z czterech 

tygodni, co w praktyce oznacza, że mogą one odbywać się raz w miesiącu w formie 

ośmiogodzinnych zajęć (np. w sobotę wycieczka, zawody itp.). 

6) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

7) Na zajęciach edukacyjnych  z technologii informatycznej dokonuje się podziału 

na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów  

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

8) Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących 

prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału 

na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń. 

9) Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

10) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, 

chemia, edukacja dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział 

liczy 31 uczniów i więcej. 

11) Na zajęciach kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, dokonuje się podziału 

na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 

 

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

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  

w przepisach prawa. Ramowe plany zawierają od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym. Wybór rozszerzenia uwzględnia zainteresowania 

uczniów, możliwości organizacyjne i finansowe szkoły, a w Technikum także kierunek 

kształcenia. 

2. Treści podstawowe wychowania fizycznego, określone w podstawie programowej, 

zgodnie z propozycjami uczniów, można wzbogacić o treści fakultetu; sportowego, 

rekreacyjnego turystycznego lub tanecznego. Sposób organizacji zajęć i wyboru treści 

pozostaje w zakresie autonomicznych praw szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

3. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie 

uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 52.1 Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa  

w ramach wychowania do życia w rodzinie jako godziny do dyspozycji dyrektora  

w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców 

i dziewcząt. 
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2. 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. 

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje 

ucznia dla klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 53.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia: 

      a) z informatyki, drugiego języka na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii, 

      b) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

gdzie podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń 

nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w 

realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, 

wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany 

i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować 

wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 

     c) z realizacji zajęć wychowania fizycznego (całkowite zwolnienie) na podstawie opinii          

lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, 

przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia 

wychowania fizycznego ( zgodnie z zasadą , o której mowa w § 54 ust.3) i przez okres 

zwolnienia nie jest z nich oceniany.  

d)      z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego 

etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej,  w tym specjalistycznej, 

e)  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie 

tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.1a, ust.1c, ust.1d i ust.1e   

uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie 

z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega 

klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć informatyki lub technologii 

informacyjnej, drugiego języka może nie przebywać na tych zajęciach, jeżeli rodzice 

zwrócą się do dyrektora z podaniem o zwolnienie ucznia z obowiązku uczestniczenia  

w tych zajęciach i wyrażą oświadczenie, że przejmują odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach. W przypadku 

braku takiego oświadczenia uczeń zobowiązany jest przebywać na lekcji. 

4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

5. Ucznia z zajęć szkolnych może zwolnić wychowawca lub Dyrektor Szkoły a podczas ich 

nieobecności pedagog lub członek Rady Szkoły odpowiedzialny za sprawy wychowawcze 

na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodzica (prawnego opiekuna). 
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6. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych może dokonać wychowawca 

klasy lub pod jego dłuższą nieobecność Dyrektor Szkoły: 

1) na podstawie przedstawionego przez ucznia pisemnego usprawiedliwienia 

wydanego przez lekarza lub wystawionego przez rodzica (prawnego opiekuna), 

2) na podstawie indywidualnej rozmowy z rodzicem (prawnego opiekuna). 

 

§ 54.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 

obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 55.1. Szkoła zapewnia uczniom przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych na zasadach 

określonych w procedurach ustalonych i zatwierdzonych przez Dyrektorów Komisji 

Okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

1) egzaminu maturalnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, 

2) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów Technikum (stara 

podstawa programowa), 

3) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum (nowa 

podstawa programowa). 

 

§ 56.1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

2. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

 

Rozdział XI 

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

§ 57.1. W szkole kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których 

poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego prowadzone jest: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

2) w ramach nauczania indywidualnego. 

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

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

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

kształcenia specjalnego. 

§ 58.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych. 

2. Niepełnosprawny może być uczniem masowej szkoły ponadgimnazjalnej do  24 roku 

życia. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny kończy  24 lata w danym roku 

kalendarzowym jego kształcenie prowadzone jest do końca bieżącego roku szkolnego. 

3. Przedłużenie okresu nauki może nastąpić na wniosek rodzica lub nauczyciela 

/wychowawcy. 

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje Dyrektor Szkoły  

w uzgodnieniu z rodzicami, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych 

ucznia dokonanej przez Radę Pedagogiczną, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nie później niż do końca lutego w ostatnim roku 

nauki szkoły ponadgimnazjalnej. 
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5. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej 

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

6. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność 

powoduje: spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie 

przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje,  

o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. 

7. Wydłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane także  

w przypadkach: znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach, 

8. W czasie realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji 

rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego 

9. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny 

zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

 

§ 59.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w roku szkolnym wynosi 2 godziny tygodniowo dla ucznia 

rozpoczynającego kolejny etap edukacyjny, dodatkowe godziny może przyznać Organ 

Prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły (180 godzin dla Liceum 

Ogólnokształcącego). 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

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

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

4. W szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne: 

1) korekcyjne wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i logorytmika); 

3) orientacji przestrzennej i poruszania się; 

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; 

5) inne wynikające z programów rewalidacji np. korekcyjno-kompensacyjne, 

usprawniające motorykę, socjoterapeutyczne. 

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych  przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych 

alternatywnych metod komunikacji- w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych  sposobów komunikowania się,  w szczególnosci 

wspomagajacych i alternatywnych metod komunikacji (AAC)- w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętnosci społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –                               

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. 

 

§ 60.1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających określone kwalifikacje, w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie  

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie; 
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2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami oraz specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

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

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą. 

 

§ 61.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanych zgodnie  

z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności,  

a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju niepełnosprawności 

lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 

lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu 

danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 

kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania, egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub 

absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową 

informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu/ 

sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 

1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

5. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy. 
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6. Uczeń niepełnosprawny może zrezygnować z dostosowań – rodzice składają wówczas 

podanie do dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział XII 

Nauczanie indywidualne. 

 

§ 62.1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) lub  na wniosek pełnoletniego ucznia i na podstawie orzeczenia wydanego 

przez zespół orzekający w poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający 

wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb 

edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

    4.  Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, specjalnym 

        ośrodku szkolno-wychowawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej regionalnej  

         placówce opiekuńczo-terapeutycznej,  u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,   

        lub w domu rodzinnym.  W przypadkach , gdy orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

        nauczania zostało wydane przed 1 września 2017r. można je prowadzić w odrębnym  

        pomieszczeniu w szkole jeżeli: 

1) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania                          

w odrębnym pomieszczeniu szkole, 

2) szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla  ucznia. 

Nauczanie indywidualne może być prowadzone w szkole do końca okresu na jaki zostało 

wydane  orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018. 

 

§ 63.1. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia  

   ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu 

 nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania po   

 zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji 

niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.                          

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Wniosek zawiera uzasadnienie. 

4. Uczeń może być zwolniony z niektórych przedmiotów. Pozostałe przedmioty ujęte  

w szkolnym planie nauczania dla danej klasy muszą być realizowane, proporcjonalnie do ogólnej 

liczby godzin nauczania indywidualnego. Uczeń musi być z tych przedmiotów oceniony. Jest to 

podstawa do klasyfikacji i uzyskania promocji. 

 

§ 64.1. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

2.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio              

z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 12 do 16 godzin.  

3.Tygodniowy wymiar zajęć realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 

4.Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 2 za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5.W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić, na 

wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 2. 
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6. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa 

w ust. 2, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia. 

 
7.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

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

osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w 

życiu szkoły.  

 

8.Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach 

edukacyjnych 

9.Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, 

zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin. 

 

10. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia,  uległ czasowej 

poprawie, umożliwia mu się uczęszczanie do szkoły, a dyrektor zawiesza organizację  

indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

11. Na wniosek rodziców  ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz 

powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący 

szkołę. 

 

 

Rozdział XIII 

Indywidualny tok i program nauki. 

 

§ 65.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien 

wykazać się: 

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

przedmiotów; 

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

roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania  

z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 
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7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 

ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna 

opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna 

i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

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

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz konsultacjach 

indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na 

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

indywidualnych z nauczycielem. 

18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

19. Uczeń realizujący ITN może być klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

21. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację  

o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować  

w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

 

Rozdział XIV 

Organizacja wychowania i opieki. 
 

§ 66. Szkolny system wychowania. 

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

szczegółowy Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej i Opiekuńczej zgodny  

z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz Statutem Szkoły. 
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2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest całościowy i obejmuje 

rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

3. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz 

rodziców zawarta w Misji Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań 

wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, 

samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, 

pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, 

szacunek dla starszych, tolerancja; 

4) rozwoju samorządności; 

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 

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

gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,  

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a. zasady kultury bycia, 

b. zasady skutecznego komunikowania się, 

c. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d. akceptowany społecznie system wartości. 

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń; 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny wychowawcy klas opracowują 

klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne na dany rok szkolny. Program 

wychowawczo-profilaktyczny w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a. adaptacja, 

b. integracja, 

c. przydział ról w klasie, 

d. wewnątrzklasowy system norm postępowania, 

e. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 
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f. kronika klasowa, strona internetowa itp. 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 

a. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 

b. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 

c. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału  

w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów, 

d. wspólne narady wychowawcze, 

e. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 

f. aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska, 

g. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”; 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych  

z ochroną zdrowia; 

9) preorientacja zawodowa. 

 

 § 67. Współpraca z rodzicami. 

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

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców 

poprzez systematyczną współpracę oraz współdziałanie z nauczycielami. 

2. Rodzice mają prawo w szczególności do: 

1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych  

i szkołach. 

2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

3) Uzyskiwania w każdym czasie szerokiej informacji na temat zachowania, postępów 

i trudności w nauce swego dziecka. 

4) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swojego dziecka. 

5) Wyrażania oraz przekazywania uwag i opinii o pracy szkoły do Dyrektora  

Zespołu, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Kuratora  

Oświaty i Zarządu Powiatu. 

3. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych  

i wychowawczych przez: 

a. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności 

rodzicielskie, 

b. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem ucznia; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę 

www, inne materiały informacyjne, 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom  

w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a. zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b. inspirowanie rodziców do działania, 

c. wspieranie inicjatyw rodziców, 

d. wskazywanie obszarów działania, 

e. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 
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5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 

Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły 

decyzji; 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów młodzieży przez: 

a. ustalanie form pomocy, 

b. pozyskiwanie środków finansowych, 

c. zapewnianie ciągłości opieki nad uczniem, 

d. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 

4. W celu udogodnienia rodzicom kontaktów z nauczycielami ustalane są w szkole stałe 

dyżury wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Terminarz spotkań podawany  jest 

rozporządzeniem Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego . 

5. Ogólne zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a ich celem jest: 

1) Przekazywanie informacji na temat wyników nauczania i zachowania. 

2) Wymiana informacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz dyskusje na tematy 

wychowawcze. 

3) Upowszechnianie wśród rodziców elementarnej wiedzy pedagogicznej, 

psychologicznej i socjologicznej. 

4) Wyrażanie opinii i wniosków rodziców, kierowanych pod adresem szkoły 

(dyrektora, wychowawców, nauczycieli, pracowników). 

6. Wychowawca klasy ma prawo i obowiązek zorganizować nadzwyczajne zebranie 

rodziców o ile uzna, że sytuacja wychowawcza w jego klasie tego wymaga. O zamiarze 

zorganizowania takiego zebrania wychowawca klasy zawiadamia Dyrektora Zespołu. 

7. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie ogólnego zebrania rodziców danej 

klasy po upewnieniu się, że zebranie to zostało należycie przygotowane przez 

wychowawcę klasy (pod względem merytorycznym i techniczno-organizacyjnym). 

 

 

Rozdział XV 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

  

§ 68.1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach, w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana uczniowi polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                                   

i edukacyjnych ucznia; 

3) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

ucznia w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły  oraz                     

w środowisku społecznym 

5) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły; 

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu  

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 
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4. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom  polega na: 

 

1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

2)  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom; 

3)   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; 

4)   udzielaniu pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zdolnego 

5)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

6)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

5.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika: 

1) ze szczególnych uzdolnień;  

2) z niepełnosprawności;  

3) z niedostosowania społecznego;  

4) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej;  

8) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;  

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą; 

 

§ 69.1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele pracujący z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

2. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) zaplanowanie sposobów ich zaspokajania; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności działań zalecanych przez zespół. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista niezwłocznie 

informuje o tym wychowawcę klasy, a ten dyrektora szkoły.  

4. Dyrektor tworzy zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej składający się  

 ze wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem oraz wyznacza 

koordynatora. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba. 
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    5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Dyrektor szkoły uzgadnia z wymienionymi wyżej podmiotami warunki współpracy. 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia 

2) rodziców ucznia 

3) dyrektora szkoły 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6) poradni, 

7) asystenta edukacji romskiej, 

8) pomocy nauczyciela, 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy,                            

o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, 

10) pracownika socjalnego, 

11) asystenta rodziny, 

12) kuratora sądowego, 

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

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 70.1.  Dla potrzebujących uczniów tworzy się w szkole zespoły ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej . Pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

 

2. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych  

w orzeczeniu lub opinii; 

3) określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających  

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu; 

5) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) wspieranie rodziców ucznia; 

7) w zależności od potrzeb określenie zakresu współdziałania z poradniami 

specjalistycznym, organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży; 

8) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 
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9) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( 2 razy                   

w roku)  

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

3. Do zadań koordynatora Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) ustalanie terminów spotkań Zespołu; 

2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich 

członków (z tygodniowym wyprzedzeniem); 

3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

4) nawiązywanie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży . 

 

§ 71.1 . Zespół dokonuje, dwa razy w roku, oceny efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; 

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. 

 

2. Na wniosek rodziców ucznia lub nauczyciela Zespół dokonuje oceny efektywności form 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez 

dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy. 

3. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Na podstawie oceny, dokonanej przez Zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora 

szkoły okresu udzielania danej formy pomocy, dyrektor szkoły decyduje  

o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

5. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

6. Spotkania Zespołu zwołuje Koordynator. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach Zespołu. 

8. O terminie spotkania Zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów 

prawnych ucznia. 

9. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia - inne osoby, w szczególności 

lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

10. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu. 

 

§ 72.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia; 

3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

4)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5)porad, konsultacji i warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli; 

6)zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 



 

 

 44/65 

7)porad, konsultacji  i warsztatów dla uczniów; 

8)działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej.  

9)zajęć specjalistycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

10)zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

2. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu,  

o którym mowa w § 68.1 Statutu Szkoły. 

4. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

5. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym  

w § 68.1 Statutu Szkoły. 

 

§ 73.1. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką 

nauczyciela. 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania, sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

§ 74.1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby: 

1) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów; czas trwania zajęć 

wynosi 45 minut 

2) zajęcia logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zakłócenia komunikacji językowej; liczba uczestników zajęć  

do 4 uczniów; 

3) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla 

uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby 

uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. Czas trwania zajęć wynosi                  

45 minut. 

4)  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów                                

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy                                      

w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu 

szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

5) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w celu podnoszenia efektywności uczenia się. Liczba uczestników nie 

może przekraczać 8 osób. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut. 
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2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

3. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

4. O objęciu ucznia zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. 

5. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 75.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

3. W szkole zatrudniony jest pedagog i doradca zawodowy, a miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

 

 

§ 76.1. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek dyrektora szkoły udziela Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna w Końskich oraz placówki doskonalenia nauczycieli 

 

 

 

 

§ 77.1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 

z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych.  

2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

1) wspólnie z klasą, 

2) indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, która wskazuje: 

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie  

z klasą, 

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, nie dłuższy jednak niż rok 

szkolny, 

3) działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w szkole program nauczania  

   z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywdualnych potrzeb rozwojowych  

    i edukacyjnych oraz możliwosci psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze    

    stanu zdrowia 

5.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły ustala z uwzględnieniem opinii poradni tygodniowy 

wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając 

konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy 

programowej kształcenia w zawodach. 
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6. Nauczyciele prowadzący zajęcia  z uczniem objętym  zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działąnia ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

 

§ 78.1. W przypadku gdy mimo udzielanej  uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

nie nastepuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia występuje do publicznej poradni 

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.   

 

Rozdział XVI 

 

uchylono 

 

 

 

Rozdział XVII 

Prawa i obowiązki uczniów. 

 

§ 79.1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły  

w określony przez zasady rekrutacji sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 

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

prawami człowieka i dziecka. 

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

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

pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne:  

1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu. 

2) Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego. 

3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

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

zakazane i karane. 

4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub nauce religii. 

§ 80.1. Uczniowie mają prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej. 

3) Korzystania z doraźnej bądź stałej pomocy socjalnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, a szczególnie dotyczących życia szkoły, 

 jeśli nie narusza to dobra innych osób. 

5) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

6) Rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów. 

7) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych z góry sposobów 

kontroli postępów w nauce. 

8) Pomocy w przypadkach trudności w nauce. 

9) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

10) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych  

i księgozbioru biblioteki także podczas zajęć pozalekcyjnych. 
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11) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim  

i jego władzach. 

12) Zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Stąporkowie. 

13) Reprezentowania klasy i szkoły w zawodach i turniejach sportowych, konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach, projektach, programach 

i uroczystościach okolicznościowych. 

14) Respektowania zasad przyjętych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

§ 81.1. Uczniowie mają obowiązek: 

1) Uczęszczać punktualnie na zajęcia wynikające z planu zajęć. W przypadku 

spóźnienia uczeń zobowiązany jest do wejścia do sali, w której odbywają się 

 zajęcia. 

2) Systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez 

nauczyciela do wykonania w domu. 

3) Zachować należytą uwagę w czasie zajęć lekcyjnych, nie rozmawiać z innymi 

uczniami podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie 

do tego upoważniony przez nauczyciela - nauczyciel powinien umożliwić uczniowi 

zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń we właściwy sposób 

zgłosi taki zamiar. 

4) Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Uczeń winien przedłożyć 

usprawiedliwienie wychowawcy klasy na najbliższej godzinie wychowawczej od 

dnia stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną  

i zawierać oświadczenie o przyczynach nieobecności, potwierdzonych podpisem 

jednego z rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku uczniów pełnoletnich 

potwierdzone jego własnym  podpisem. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia 

(powyżej tygodnia) na zajęciach  szkolnych powinien on (lub jego 

rodzice/prawni opiekunowie) poinformować wychowawcę klasy (szkołę) 

o przyczynach absencji. Brak takiej informacji jest wystarczającym powodem do 

interwencji szkoły u rodziców(prawnych opiekunów) dotyczącej nie realizowania 

przez ucznia obowiązku szkolnego. 

5) Dbać o schludny wygląd, unikać ekstrawaganckich ubrań, fryzur i ozdób oraz 

stosować się do innych ustaleń przyjętych w tym zakresie wspólnie przez uczniów, 

wychowawcę oraz radę klasową rodziców. 

6) Na uroczystościach i egzaminach szkolnych posiadać odświętny strój (dziewczęta: 

biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, chłopcy: biała koszula i ciemny 

garnitur). 

7) Przestrzegać warunków korzystania z urządzeń elektronicznych: 

telekomunikacyjnych, odtwarzających i rejestrujących oraz stosować się do poleceń 

innych osób dotyczących ograniczenia użytkowania tych urządzeń w czasie lekcji 

i przerw międzylekcyjnych, jeżeli odtwarzanie lub rejestrowanie zakłóca ich spokój 

bądź narusza ich prawo do ochrony wizerunku lub wypowiedzi. 

8) Przestrzegać zakazu wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób, 

używania wulgarnych lub obraźliwych słów, zwrotów i gestów. 

9) Przestrzegać zasad kultury współżycia, określonych w programie wychowawczo- 

profilaktycznym szkoły. 

10) Postępować poza szkołą w sposób kulturalny, godny i odpowiedzialny. 

11) Troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje. 

12) Dbać o własny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczno-moralny. 

13) Dbać o ład i porządek w szkole i jej otoczeniu, a także o mienie szkolne. 

14) Dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i swoich kolegów, a w szczególności: 

nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków 
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odurzających. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga 

uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych. 

15) Ponieść koszty finansowe za świadomie wyrządzone szkody materialne oraz 

naprawić wyrządzone szkody moralne. 

16) Uczestniczyć w życiu sportowym, kulturalnym, gospodarczym społeczności 

szkolnej. 

17) Rozliczyć się ze Szkołą w ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna, zmiana 

szkoły). Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

 

§ 82.1. Uczniowie mogą być wyróżniani i nagradzani za wzorowe i bardzo dobre wypełnianie 

obowiązków szkolnych, osiąganie celujących i bardzo dobrych wyników w nauce oraz 

za szczególne osiągnięcia (w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych) 

podnoszących prestiż szkoły w środowisku. 

2. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony także za 100% frekwencję na zajęciach 

szkolnych, za wyjątkową pracowitość, za bezinteresowne niesienie pomocy, za dzielność 

i odwagę oraz za wyjątkową aktywność społeczną w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym. 

3. W szkole stosuje się nw. formy wyróżnień i nagród uczniów: 

1) Pochwała Wychowawcy klasy. 

2) Pochwała Dyrektora Zespołu Szkół. 

3) Wyróżnienie Rady Pedagogicznej. 

4) Nagroda rzeczowa Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły. 

5) Nagroda rzeczowa i dyplom „Być narodowi użytecznym” – dla absolwenta  

z najwyższą średnią w poszczególnych typach szkół. 

4. Wszystkie formy wyróżnień określonych w ust. 3 są odnotowywane w dokumentacji 

pedagogicznej według następujących zasad: 

1) Pochwała wychowawcy wpisywana jest każdorazowo do dziennika lekcyjnego. 

2) Pochwała Dyrektora Zespołu Szkół wpisywana jest do dziennika lekcyjnego  

oraz podawana do wiadomości wszystkich uczniów. 

3) Wyróżnienie Rady Pedagogicznej wpisana jest do dziennika lekcyjnego, do 

protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz do arkusza ocen ucznia. 

4) Fakt przyznania nagrody rzeczowej oraz dyplomu, o którym mowa w ust. 3 p. 5  

odnotowany jest w odpowiednich protokołach oraz jest publikowany na tablicy 

ogłoszeń bądź przekazywany bezpośrednio do wiadomości uczniów (np. na apelu 

szkolnym, podczas uroczystości szkolnej). 

5. Wychowawca klasy informuje każdorazowo rodziców (prawnych opiekunów)  

 o przyznaniu uczniowi wyróżnienia. 

 

§ 83.1. Uczniom nie wolno: 

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

o podobnym działaniu. 

2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu. 

3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  

i zgody zainteresowanych. 

7) Używać podczas zajęć edukacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych.  

8) Wprowadzać na teren szkoły obcych osób bez zgody dyrektora. 
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§ 84.1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych, określonych  

w Statucie szkoły, a w szczególności za: 

1) Naruszanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  

p. pożarowych obowiązujących w Szkole i na placu szkolnym. 

2) Rażąco złe zachowanie w szkole, wskazujące na lekceważenie norm i zasad 

określonych w programie wychowawczym szkoły. 

3) Spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających oraz 

palenie tytoniu. 

4) Umyślne bądź wynikające z nieprzestrzegania przepisów i poleceń przełożonych 

niszczenie mienia szkolnego. 

5) Naruszanie ładu i porządku obowiązującego w czasie zajęć edukacyjnych  

i imprez odbywanych na terenie szkoły, wywołującego zagrożenie wypadkowe, 

zagrożenie mienia szkolnego bądź utrudniającego pracę innych (uczniów, 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły). 

6) Naruszenie godności i nietykalności osobistej innego ucznia lub pracownika szkoły 

poprzez agresję słowną, fizyczną, poniżanie i upokarzanie. 

7) Opuszczanie bądź spóźnianie się na zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. 

2. W szkole stosuje się nw. formy kar za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych:  

1) Upomnienie Wychowawcy klasy. 

2) Upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół. 

3) Nagana Dyrektora Zespołu Szkół. 

4) Zawieszenie niektórych praw ucznia oraz prawa do wyróżnień i nagród, która może 

być stosowana łącznie z innymi karami. 

5) Skreślenie z listy uczniów. 

3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj 

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  

dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  obowiązków szkolnych,  zachowanie się po 

popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i  wychowawcze, które  kara  ma 

zrealizować. 

4. Skreślenie z listy uczniów jest decyzją administracyjną Dyrektora Zespołu Szkół 

podejmowaną na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Kara skreślenia z listy  uczniów 

stosowana jest za stwierdzone naruszenie obowiązującego prawa (m.in. kradzież mienia, 

rozbój, gwałt, świadome niszczenie mienia, naruszenie godności i  nietykalności osobistej 

innej osoby, picie alkoholu, łamanie przepisów bhp i przeciwpożarowych.), określonego  

w aktualnie obowiązujących kodeksach; a także za naruszanie obowiązków szkolnych 

określonych w Statucie Zespołu wskazujące na to, że stosowane wcześniej kary nie 

przyniosły oczekiwanego skutku wychowawczego,  np. nagminne opuszczanie zajęć bez 

usprawiedliwienia. 

5. Kara skreślenia z listy uczniów nie jest karą w rozumieniu powszechnie obowiązującego 

 prawa karnego lub cywilnego. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu wykonania kary 

skreślenia z listy uczniów. Wniosek o zawieszenie wykonania tej kary może złożyć 

ukarany uczeń, jego rodzice (opiekunowie) lub wychowawca klasy, po przedłożeniu przez 

ucznia pisemnego poręczenia (Rady SU, Rady Rodziców lub nauczyciela). 

7. Rada Pedagogiczna może upoważnić Dyrektora Zespołu Szkół do skreślania ucznia z listy 

uczniów za stwierdzone ciężkie naruszenie prawa. 

8. Decyzje o udzieleniu kar za wyjątkiem kary „upomnienie wychowawcy” podejmuje 

Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy. Wniosek taki złożyć może także 

każdy członek Rady Pedagogicznej. 

9. Wychowawca klasy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania rodziców 

 (prawnych opiekunów) ucznia o udzielonej mu karze nagany lub skreślenia z listy 

 uczniów. Fakt udzielenia uczniowi kary odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 
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10. Stosowanie innych kar niż określone w niniejszym Statucie jest niedopuszczalne. 

11. Udzielenie kary poprzedza rozmowa z uczniem umożliwiająca mu złożenie wyjaśnień  

w obecności wychowawcy i pedagoga. 

 

§ 85.1. Uczeń, któremu udzielono kary ma prawo do: 

1) Odwołania się od udzielonej mu kary. 

2) Zatarcia udzielonej mu kary. 

2. Odwołanie od udzielonej kary następuje każdorazowo na piśmie i zawiera jego 

 uzasadnienie. Odwołanie ucznia od udzielonej kary podpisują także jego rodzice. 

3. Odwołania od kar kieruje się do Dyrektora Zespołu nie później niż w ciągu trzech dni od 

daty ukarania, zaś jego rozpatrzenie następuje nie później niż w ciągu trzech dni od daty 

złożenia odwołania. 

4. Uczeń może wystąpić o zatarcie kar określonych w § 84 ust. 2 p. 3, 4, 5 po upływie 

2 miesięcy trwania tej kary, jeżeli w tym okresie uzyskiwał oceny cząstkowe zachowania 

co najmniej poprawne. Informacja w dokumentacji szkolnej o zatarciu kary regulaminowej 

może nastąpić wyłącznie na pisemny, umotywowany wniosek ucznia pozytywnie 

zaopiniowany przez wychowawcę klasy. Decyzje o zatarciu kar podejmuje Dyrektor 

Zespołu Szkół. 

5. Zatarcie kar określonych w § 86 ust. 2 p. 1, 2 nie wymaga pisemnego wniosku. Decyzję  

w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy po upływie co najmniej jednego miesiąca  

od daty ukarania. 

6. Zatarcie kary skutkuje przywróceniem uczniowi zawieszonych praw. 

 

 

Rozdział XVIII 

Ocenianie Wewnątrzszkolne. 
 

§ 86.1 Ogólne warunki oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie 

sprawdzianów i egzaminów w Zespole Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. Statut Szkoły nie powiela 

zapisów tego rozporządzenia a jedynie precyzuje jego ustalenia w sposób właściwy dla 

naszej Szkoły. Poprawne ocenianie i interpretowanie ocen wymaga więc znajomości, 

rozumienia i stosowania jego aktualnych treści, nadrzędnych dla Oceniania 

Wewnątrzszkolnego. 

 

§ 87.1. W Szkole obowiązują trzy zasadnicze wątki oceniania: 

1) Ocenianie bieżących postępów w nauce (wspierające rozwój ucznia).  

2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych.  

3) Ocenianie zachowania  

2. Do oceny bieżących postępów w nauce stosuje się stopnie szkolne typu B wpisywane do 

dzienników lekcyjnych kolorem granatowym lub czarnym. Ocenianie bieżące z zajęć 

edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 

uczyć. 

3. Do oceny osiągnięć edukacyjnych stosuje się stopnie szkolne typu O wpisywane  do 

dzienników lekcyjnych kolorem czerwonym. 

4. Bieżące oceny postępów w nauce i osiągnięć edukacyjnych: śródroczne i roczne oraz 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach szkolnych według skali: 

celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny(3), dopuszczający (2), 

niedostateczny (1). 



 

 

 51/65 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się za pomocą ocen 

szkolnych według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne w Zespole Szkół poprzedza planowanie procesu dydaktyczno 

– wychowawczego oraz informowanie uczniów o wymaganiach i sposobach oceniania. 

7. Ocenianie ma charakter ciągły i jest wyrażane poprzez systematyczne wystawianie ocen 

uczniowi w ciągu całego roku szkolnego. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania 

fizycznego obowiązkowo uwzględniania się systematyczności udziału ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                            

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz aktywności ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

8. W ocenianiu stosuje się stopnie szkole:  

1) typu B - za poziom wiadomości i umiejętności określonych w operacyjnych celach 

bieżących lekcji. Jako pomocnicze mogą być też stosowane w taj kategorii 

indeksowane stopnie D - diagnostyczne oraz A - za aktywność i postawę w uczeniu 

się; 

2) typu O – za osiągnięcia edukacyjne; 

3) typu K – klasyfikacyjne, wpisywanego do dokumentacji szkolnej słownie, w pełnym 

brzmieniu, kolorem granatowym lub czarnym. W dziennikach lekcyjnych, jako 

pomocnicze mogą być też stosowane w tej kategorii indeksowane stopnie Ks - 

śródroczne, oraz Kr - roczne i Kc –końcowe. 

9. Stopnie B, D i A służą głównie monitorowaniu rozwoju ucznia i informowaniu o jego 

potrzebach, systematyczności, intensywności i skuteczności uczenia się. Powinny one być 

wykorzystywane do korygowania stopni klasyfikacyjnych K ustalanych na podstawie 

stopni O. 

10. Oceny klasyfikacyjne: Ks - śródroczne i Kr - roczne ustala nauczyciel przedmiotu, jako 

średnie ważone stopni B i O. 

 

§ 88.1. Ocenianie bieżących postępów ucznia w nauce stopniami B polega na porównaniu 

poziomu wiadomości i umiejętności ucznia z celami operacyjnymi bieżących lekcji  

(w zasadzie trzech ostatnich) oraz na ocenie jego aktywności i postawy w uczeniu się na 

podstawie: 

1) Samodzielnej, ustnej wypowiedzi ucznia w czasie do ok. 3-5 min. 

2) Krótkiego, pisemnego sprawdzianu tzw. kartkówki trwającą max. 15 min. 

3) Prezentacji pracy domowej, samodzielnych opracowań bieżących haseł 

programowych lub umiejętności praktycznych. 

4) Obserwacji aktywności ucznia na lekcjach tj. jego udziału w ćwiczeniach, sposobie 

prowadzenia zeszytu, umiejętności pracy w zespole. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia stopniami O odbywa się za pomocą 

sprawdzianów osiągnięć i polega na porównaniu poziomu wiadomości i umiejętności 

ucznia z wymaganiami określonymi w podstawie programowej ogólnych właściwych dla 

przeprowadzanego sprawdzianu. Stopnie O poświadczają osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

3. Sprawdziany osiągnięć są obowiązkowe i odbywają się w ustalonych terminach. 

Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach osiągnięć na początku 

każdego półrocza a terminy sprawdzianów ustalają z uczniami i wpisują do rejestru 

sprawdzianów w dzienniku lekcyjnym nie później niż 1 tydzień przed planowanym 

terminem sprawdzianu. Aby zapobiec nadmiernemu i nierównomiernemu obciążeniu 

uczniów sprawdzianami osiągnięć ustala się dopuszczalny limit sprawdzianów w danej 

klasie w ilości maksimum 1 sprawdzian dziennie i 3 sprawdziany tygodniowo w danej 

klasie. 

4. W przypadku nieobecności na sprawdzianie osiągnięć uczeń podlega sprawdzianowi  

na następnej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń podlega sprawdzianowi  
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w dodatkowym terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie później niż  

2 tygodnie przed klasyfikacją. 

5. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie osiągnięć uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. W takiej sytuacji uczeń może pisać sprawdzian osiągnięć 

w drugim terminie, ale bez możliwości jego poprawy. 

6. Wszelkie sprawdziany i prace pisemne są poprawiane i zwracane uczniom do wglądu nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich pisania z wyłączeniem wypracowań                     

z języka polskiego ,gdzie termin jest przedłużony do trzech tygodni. 

7. Jawna nieuczciwość ucznia w czasie sprawdzianu osiągnięć (ściąganie, przeszkadzanie) 

jest wystarczającym powodem wykluczenia ucznia ze sprawdzianu. 

8. Każdy uczeń ma prawo do jednego poprawkowego sprawdzianu osiągnięć  

w I okresie i jednego poprawkowego sprawdzianu osiągnięć w II okresie. Sprawdziany 

poprawkowe przeprowadza się nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Ocena z poprawy sprawdzianu osiągnięć nie anuluje 

pierwszej uzyskanej oceny. 

9. Uczniowie mają prawo do dodatkowych stopni O za osiągnięcia w konkursach, zawodach, 

turniejach i olimpiadach przedmiotowych, występach artystycznych, działalności 

społecznej, udział w wolontariacie i organizowaniu akcji charytatywnych oraz za uznane 

dokonania twórcze (utwory i dzieła literackie, plastyczne, muzyczne, prace badawcze, 

wnioski racjonalizatorskie, odkrycia i wynalazki). Decyzje w sprawie uznania tych 

osiągnięć oraz rodzaju stopnia, podejmują nauczyciele przedmiotów w oparciu o:  

1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania …. (§ 20 p. 7), 

2) regulaminy konkursów i olimpiad, 

3) uzyskane certyfikaty i zaświadczenia, 

4) ustalenia Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO), 

5) wcześniejszą umowę zawartą z zainteresowanymi uczniami. 

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) a na wniosek ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę oraz 

udostępnia im sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia. 

11. Dokumentację efektów pracy ucznia (sprawdziany osiągnięć) każdy nauczyciel 

przechowuje przez okres jednego roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia)  

w specjalnie przeznaczonych do tego celu segregatorach, które są przechowywane  

w zamykanych szafkach i udostępniane osobom zainteresowanym (uczeń, rodzice, prawni 

opiekunowie, dyrektor). Oddany do omówienia sprawdzian osiągnięć uczeń podpisuje. 

Dokumenty elektroniczne są archiwizowane i przechowywane na nośnikach wymiennych 

(płyta CD, pendrive) Po upływie wyznaczonego czasu w/w dokumenty są mechanicznie 

niszczone. 

12. Nie później niż siedem dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

13. Informację o której mowa w § 88 pkt 12   nauczyciele przekazują uczniom, 

a za ich pośrednictwem rodzicom (prawnym opiekunom) ustnie. Pisemną informację 

o przewidywanych, niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i/lub 

nagannej ocenie zachowania przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) 

za pośrednictwem ucznia wychowawca klasy, najpóźniej 1 miesiąc przed terminem 

klasyfikacji.  

14. W każdym roku nauki w szkole obowiązują stałe, terminy informowania rodziców 

(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych ucznia:  
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1) W połowie listopada i kwietnia wychowawca klasy przekazuje informacje  

o bieżących wynikach nauczania i zachowania w czasie tzw. półwywiadówki. 

2) Na koniec I okresu (styczeń/luty) wychowawca klasy przekazuje informacje  

o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

3) Informacja o rocznych (końcowych) ocenach klasyfikacyjnych przekazywana jest  

w postaci świadectwa szkolnego. 

4) Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do dodatkowych 

informacji o wynikach nauczania i ocenach zachowania w ustalonym wcześniej  

z wychowawcą terminie. 

 

§ 89.1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym wszyscy nauczyciele powinni przestrzegać nw. ustaleń 

wynikających z poszanowania swobód uczniowskich utrwalonych w tradycji szkoły: 

1) W klasach pierwszych nie stawia się ocen niedostatecznych do 15 września 

włącznie. Jest to czas na adaptację ucznia w szkole. 

2) Uczniom, dla których wg regulaminu Samorządu Uczniowskiego wylosowano tzw. 

„szczęśliwy numerek” nie wpisuje do dziennika lekcyjnego niekorzystnych dla nich 

ocen z dania, którego dotyczyło losowanie. Zasada ta nie obejmuje wcześniej 

zapowiedzianych sprawdzianów i zadanych prac domowych. 

3) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej 

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne ważne przyczyny niezależne od woli ucznia). 

Ocenę pozytywną w takiej sytuacji nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na 

życzenie ucznia.   

4) Uczniowie mają prawo do zgłoszenia na początku zajęć nieprzygotowania  

z poprzednich lekcji bez podawania przyczyn i konsekwencji uzyskania z tego 

powodu niekorzystnej dla siebie oceny. Fakt ten nauczyciele odnotowują  

w dzienniku lekcyjnym wpisem ,,Np”. Uczeń, który zgłosił takie nieprzygotowanie 

podlega jednak zapowiedzianym wcześniej sprawdzianom i ocenie za aktywność na 

bieżącej lekcji.  

5) Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania  w semestrze. 

6) Uczeń nie  ma możliwości  zgłoszenia nieprzygotowania z przedmiotu, z którego 

otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub warunkowo przeszedł do 

klasy programowo wyższej. 

7) W ostatnim dniu przed i w pierwszym dniu po feriach szkolnych oraz po dniach 

wolnych wynikających z terminarza organizacji roku szkolnego (bez niedziel) nie 

stawia się ocen niedostatecznych ani też nie stosuje się żadnej pisemnej formy 

kontroli postępów w nauce bez zgody zainteresowanych uczniów. 

8) Uczniowie oddelegowani przez Szkołę do udziału w olimpiadach, konkursach, 

zawodach sportowych i uroczystościach poza szkołą, w następnym dniu nie 

podlegają sprawdzianom z treści lekcji, na których byli nieobecni z powodu 

oddelegowania. W dniu oddelegowania, w dzienniku lekcyjnym uczniowie mają 

odnotowaną obecność w szkole. 

 

§ 90.1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym system punktowy nauczyciele powinni stosować 

ogólnoszkolne normy ocen zestawione w tabeli 1. Normy te stanowią podstawę 

wystawiania i uzasadniania oceny. 
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Tabela 1. Ogólne normy ocen sprawdzianów metodą punktową. 

Progi osiągnięć 

Ocena 

(stopień) 

Liczbowe 
(ułamek maksymalnej 

liczby punktów, po zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku) 

Procentowe 
(% maksymalnej liczby 

punktów, pozaokrąglaniu 

do liczb całkowitch) 

0,95 ÷ 1,00 95 % - 100 % Celujący (6) 

0,85 ÷ 0,94 85 % - 94 % Bardzo dobry (5) 

0,75 ÷ 0,84 75 % - 84 % Dobry (4) 

0,51 ÷ 0,74 51 % - 74 % Dostateczny (3) 

0,30 ÷ 0,50 30 % - 50 % Dopuszczający (2) 

0,00 ÷ 0,29 0 % - 29 % Niedostateczny (1) 

 

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel oceniający sprawdzian metodą punktową może 

zastosować inne normy ocen niż przedstawione w tabeli 1. o ile poinformuje uczniów  

o planowanym sposobie oceniania przed sprawdzianem, gdy jest to uzasadnione specyfiką 

sprawdzianu, np. przy stosowaniu sprawdzianu uwzględniającego podział wymagań na 

podstawowe i ponadpodstawowe, standaryzowanego (z narzuconymi normami ocen), bądź 

sprawdzianu praktycznego z punktacją osiągnięć właściwą dla zadania. 

3. Minimalna ilość ocen cząstkowych będących podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, 

wynikająca z tygodniowy wymiaru godzin danego przedmiotu nauczania wynosi: 

1) dla 1 godz. – 2 oceny, 

2) dla 2 godz. – 3 oceny, 

3) dla 3 godz. – 4 oceny i więcej,  

4) dla 4 i więcej godz. – 5 ocen. 

4. Pozostałe ustalenia dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego zawierają Przedmiotowe 

Zasady Oceniania (PZO), które opracowują i stosują Zespoły Przedmiotowe i nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów. 

5. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) powinny zawierać: 

1) Nazwę przedmiotu (ów), 

2) Rodzaj realizowanej podstawy programowej, 

3) Pełną nazwę programu nauczania dopuszczonego do realizacji w szkole, 

4)  Informację o podręczniku dla uczniów (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania), 

5) Ogólne cele kształcenia przedmiotowego, 

6) Szczegółowe cele oceniania, specyficzne dla przedmiotu (ów) i sposoby 

informowania o ocenach, 

7) Uszczegółowione efekty kształcenia (jeżeli realizowany program nauczania nie 

zawiera planu wynikowego), 

8) Metody sprawdzania efektów kształcenia, narzędzia pomiaru i kryteria oceny 

specyficzne dla przedmiotu (ów). 

9) Dostosowania wymagań dla uczniów z dysfunkcjami.  

10) Zasady współudziału uczniów w ocenianiu (tzw. „Kontrakt współpracy”). 

11) Sposób ewaluacji przedmiotowych zasad oceniania. 

 

§ 91.1. Nauczyciel jest zobowiązany, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Nauczyciel indywidualizuje pracę  

z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia. Nauczyciel 

zobowiązany jest przygotować oddzielny plan nauczania i testy diagnozujące umiejętności 

ucznia. 
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3. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty 

realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły 

proponuje zmianę profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych  

w zakresie rozszerzonym). 

4. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na 

podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia. 

   

§ 92.1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o respektowaniu przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych.  

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy porównując opinię o zachowaniu ucznia ze 

Szkolnymi Kryteriami Oceny Zachowania.  

3. Ustalając ocenę zachowania wychowawca klasy powinien brać pod uwagę: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: frekwencję na zajęciach - obecność, 

punktualność, przygotowanie do lekcji - prowadzenie zeszytów, noszenie 

podręczników, aktywne uczestnictwo w lekcjach, czytelnictwo, odrabianie prac 

domowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych, osiąganie wyników adekwatnych do 

możliwości intelektualnych. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: przestrzeganie prawa 

szkolnego - znajomość praw i obowiązków uczniowskich, przestrzeganie przepisów 

szkolnych zawartych w regulaminach, zarządzeniach dyrektora i uchwałach Rady 

Pedagogicznej, praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: poszanowanie symboli szkolnych, troska  

o dobre imię i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: kulturę języka - dobór słownictwa, stosowanie 

form grzecznościowych oraz znajomość zasad savoir – vivre. 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: dbałość o ład  

i porządek w swoim otoczeniu oraz o higienę osobistą, przestrzeganie przepisów 

BHP, ochrony PPoż. i zasad ochrony środowiska. 

6) Godne oraz kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią uwidaczniające się  

w postępowaniu ucznia walory moralne oraz pozytywne cechy charakteru jak: 

odpowiedzialność za słowa i czyny, samokrytycyzm, skromność, obowiązkowość, 

opanowanie i takt w sytuacjach konfliktowych.  

7) Okazywanie szacunku innym osobom: życzliwość i uczynność wobec ludzi, 

gotowość do niesienia pomocy słabszym i krzywdzonym.  

8) Zaangażowanie w życie klasy i szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach 

zawodach i olimpiadach. 

4. Rozliczenie frekwencji odbywa się co miesiąc z uwzględnieniem ujednoliconego systemu 

kar za godziny nieusprawiedliwione wg zasady: 

1) 1 – 3 godziny nieusprawiedliwione – rozmowa wychowawcy z uczniem, 

2) 4 – 10 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie wychowawcy, 

3) 11 – 20 godzin nieusprawiedliwionych – drugie upomnienie wychowawcy, 

4) 21 – 30 godzin nieusprawiedliwionych – upomnienie dyrektora szkoły, 

5) 31 – 40 godzin nieusprawiedliwionych – nagana dyrektora szkoły, 

6) powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych – uczeń otrzymuje karę skreślenia z listy 

uczniów. 
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5. Zliczając godziny nieusprawiedliwione należy stosować zasadę, iż godziny  

z poprzedniego miesiąca dolicza się do kolejnych godzin nieusprawiedliwionych i na tej 

podstawie stosuje się karę. Sumowanie godzin nieusprawiedliwionych obejmuje dany 

semestr. W uzasadnionych przypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca  

i dyrektor. 

6. Jeżeli uczeń otrzyma karę nagany dyrektora szkoły i w ciągu trzech miesięcy od daty 

udzielenia tej kary, nie będzie miał godzin nieusprawiedliwionych, kara ta ulega 

automatycznie „zatarciu”. Wpływ na zatarcie kary ma również przestrzeganie przepisów 

wewnątrzszkolnych zawartych w Statucie Szkoły. 

7. W przypadku zatarcia kary nagany dyrektora szkoły uczeń może otrzymać na koniec 

semestru lub roku szkolnego poprawną ocenę zachowania (jeżeli spełnia bez zastrzeżeń 

pozostałe kryteria). 

8. Uczeń, który otrzymał karę regulaminową skreślenie z listy uczniów na dwa miesiące 

przed końcem semestru lub roku szkolnego może starać się o skrócenie czasu zatarcia kary 

w następującym przypadku: 

1) gdy kara skreślenia z listy uczniów wystąpiła u niego po raz pierwszy, 

2) gdy za poprzednie miesiące otrzymywał ocenę cząstkową jego zachowanie uległo 

znaczącej poprawie,  

3) gdy bez zastrzeżeń spełnia kryteria określone przez nauczyciela poręczającego. 

9. Wyróżnienia i kary regulaminowe udzielone uczniom wychowawcy wpisują do dziennika 

zajęć lekcyjnych. 

10. Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny zachowania powinny poprzedzać takie czynności 

wychowawcze jak: 

1) Analiza wyróżnień i kar regulaminowych zanotowanych w dzienniku lekcyjnym. 

2) Szczegółowa analiza frekwencji i zapisanych uwag o zachowaniu ucznia. 

3) Rozmowy z samorządem klasowym oraz wszystkimi nauczycielami na temat 

zachowania uczniów. 

4) Samoocena ucznia. 

11. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów swojej klasy z planowanymi na I okres 

bądź koniec roku szkolnego ocenami nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną 

oraz wysłuchać opinii rady klasowej w sprawie proponowanych ocen.  

12. Wszelkie uzasadnienie tych ocen przedstawia (ustnie bądź pisemnie) w aspektach 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

13. Wychowawca informuje rodziców o ocenach nagannych nie później niż w ciągu 7 dni 

od daty ustalenia takiej oceny. 

14. Ocena zachowania może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej, a w szczególnych 

przypadkach na radzie plenarnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dotychczas nieznanych informacji 

pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

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

zaburzenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

16. Wzorowe i naganne oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione na 

zajęciach do dyspozycji wychowawcy klasy poprzedzających klasyfikacyjne posiedzenie 

Rady Pedagogicznej. 

17. Podstawowym uzasadnieniem oceny zachowania są fakty pedagogiczne zarejestrowane 

w dokumentacji przebiegu kształcenia oraz w innej dokumentacji pedagogicznej 

obowiązującej bądź dopuszczonej do stosowania przez dyrektora szkoły (np.: zeszyty 

spostrzeżeń, rejestry wykroczeń, kroniki klasowe itp.). Dokumentacja taka powinna być 

stale dostępna w szkole. 
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18. Na żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca jest obowiązany przygotować pisemne 

uzasadnienia ustalonej oceny nagannej. Uzasadnienie takie może być przekazane 

Rodzicom tylko za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. 

19. Na żądanie uprawnionych władz (np. sądu) wychowawca klasy sporządza opisową, ocenę 

zachowania w postaci opinii o uczniu, którą podpisuje dyrektor szkoły. 

20. Opinia taka powinna być sporządzona w oparciu o dokumentację przebiegu kształcenia 

(dzienniki, arkusze ocen, protokoły egzaminów) oraz inną obowiązującą w szkole 

dokumentację pedagogiczną. W szczególności nie należy: 

1) formułować ocen i opinii, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji 

szkolnej; 

2) formułować ocen i opinii o uczniu w sposób, który naruszyłby jego godność lub 

dobra osobiste; 

3) udostępniać negatywne oceny i opinie o uczniu osobom spoza Rady Pedagogicznej 

(za wyjątkiem rodziców ucznia). 

 

§  93. Tryb odwoławczy w zakresie oceny zachowania. 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2.  Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo delegowany nauczyciel – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 94. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają,  

że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może 

być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno– 

wychowawczych. 

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

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

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

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z  informatyki, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

4.  W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 

doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.  

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustali roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

6. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo delegowany nauczyciel – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

4) wychowawca klasy. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.  6 p. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

      1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                       

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

12. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 95. 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. 

 

§ 96. Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać;  

1) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
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2) uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,  

w przypadku, gdy Rada Pedagogiczna na wniosek ucznia lub na prośbę jego 

rodziców wyrazi zgodę, 

3) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki, 

4) uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia lub zmianę 

szkoły, celem wyrównania różnic programowych. 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem z uwzględnieniem 

następujących ustaleń: 

1) Termin egzaminu klasyfikacyjnego w klasyfikacji śródrocznej wyznacza się na 

okres 14 dni od terminu posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej  

(w szczególnych przypadkach decyzję o terminie egzaminu klasyfikacyjnego 

podejmuje dyrektor szkoły). 

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego, klasyfikacji rocznej wyznacza się na dwa dni 

przed zakończeniem roku szkolnego (w szczególnych przypadkach decyzję  

o terminie egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje dyrektor szkoły). 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z przedmiotów informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) 

egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 

10. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych klasyfikacji rocznej ustalono 

dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 97.  Egzamin poprawkowy. 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. Jeżeli uzyskał dwie oceny 

niedostateczne o możliwości zdawania egzaminów poprawkowych decyduje Rada 

Pedagogiczna.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z przedmiotów informatycznych, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych,  

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców - egzamin 

poprawkowy w klasyfikacji rocznej przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  
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1) Dyrektor Szkoły albo delegowany nauczyciel – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

4) wychowawca klasy.  

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

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony 

egzamin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę . 

11.  Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz                     

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

12.  W przypadku zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny uczeń lub rodzic 

może odwołać się stosując procedurę trybu odwoławczego. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 

15. 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.  

16. Uczeń, który otrzymał oceny niedostateczne w klasyfikacji śródrocznej jest zobowiązany 

do opanowania podstaw programowych z danego przedmiotu w stopniu umożliwiającym 

mu kontynuację tego przedmiotu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

§  98.  Sposoby i zasady informowania o wymaganiach oraz wynikach nauczania i zachowaniu. 

1. Na początku każdego roku szklonego do 30 września uczniowie, a za ich pośrednictwem 

także rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje: 

1) od wychowawcy klasy na temat: 

a. obowiązującego w szkole oceniania wewnątrzszkolnego, 

b. warunków i sposobu oraz kryteriach oceniania zachowania, 

c. warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

2) od nauczycieli przedmiotów na temat: 

a. Wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
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i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

b. Sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. Warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d. Warunków ustalania dodatkowych stopni „O” za szczególne osiągnięcia ucznia 

w zawodach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz za uznane 

osiągnięcia  twórcze, 

e. Innych ustaleń dotyczących oceniania przedmiotowego z uwzględnieniem 

szczegółowych uprawnień i swobód uczniowskich utrwalonych w tradycji 

szkoły. 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wstawiania do dziennika. 

3. Podstawowym źródłem informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów 

są arkusze ocen i dzienniki lekcyjne. 

4. Dodatkowym dokumentem ułatwiającym wymianę informacji pomiędzy wychowawcą  

a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia są karty informacyjne sporządzane  

wg ustalonego wzoru. Karty takie przygotowuje i przekazuje wychowawca klasy na 

spotkaniu z rodzicami. 

5. Ustną informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazują uczniom a za ich pośrednictwem rodzicom 

(prawnym opiekunom) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy nie później niż siedem dni przed śródrocznym i rocznym 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

6. Pisemną informację o przewidywanych, niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i/lub nagannej ocenie zachowania przekazuje rodzicom (prawnym 

opiekunom) za pośrednictwem ucznia wychowawca klasy nie później niż 4 tygodnie przed 

planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 99.1. W każdym roku nauki w szkole obowiązują stałe, terminy informowania rodziców 

(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych ucznia:  

1) Raz w miesiącu (poza miesiącami, w których są wywiadówki) dyżur nauczycieli 

wszystkich przedmiotów w godzinach dogodnych dla rodziców.  

2) W listopadzie i kwietniu wychowawca klasy przekazuje informacje  

o bieżących wynikach nauczania i zachowaniu w czasie tzw. półwywiadówki. 

3) Na koniec I okresu (styczeń/luty) wychowawca klasy osobiście w czasie 

wywiadówki przekazuje karty informacyjne ze śródrocznymi ocenami 

klasyfikacyjnymi. 

4) Informacja o rocznych /końcowych ocenach klasyfikacyjnych przekazywana jest  

w postaci świadectwa szkolnego. 

5) Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do dodatkowych 

informacji o wynikach nauczania i ocenach zachowania w ustalonym wcześniej  

z wychowawcą terminie. 

2. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się: 

1) na zebraniach z wychowawcą klasy, 

2) podczas indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami, 

3) poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych, 

4) listownie, 

5) telefonicznie. 

3. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list 

 gratulacyjny po zakończeniu nauki w klasie programowo najwyższej. 
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§ 100.Promowanie i ukończenie Szkoły. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. W przypadku, gdy 

uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio 

rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena 

ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej 

w górę. 

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę 

zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny 

niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy 

wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć to miejsce, gdy uczeń:  

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; 

3) zachowuje się nieobyczajnie; 

4) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów; 

5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu regionalnym i krajowym oraz laureaci  

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej 

oceny na ocenę końcową celującą. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (lub końcowej) uzyskał z obowiązkowych 

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

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (lub kończy szkołę)  

z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także oceny z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w tym z religii albo etyki. 

  

§ 101.Świadectwa i inne druki szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  

z wyróżnieniem. 

3. Uczeń Zespołu Szkół, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły. 

4. Absolwent Zespołu Szkół, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje Świadectwo 

Dojrzałości. 

5. Absolwent Technikum, który zdał egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 
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7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla uczniów 

niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 

świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach 

dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia 

uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej 

lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

13. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. 

14. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) tytuły laureata lub uzyskane wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych  

o zasięgu regionalnym i krajowym, 

2) tytuły laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych, 

3) zawodów: wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół. 

 

Rozdział XIX 

Ceremoniał szkolny. 

 

§ 102.1. Zespół Szkół przejmuje i kultywuje tradycje sztandarowe Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica Odlewni Żeliwa „Stąporków” w Stąporkowie. 

2. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy: 

1) sztandar szkoły, 

2) logo szkoły, które jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Eksponuje się je podczas 

uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły. 

3. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:  

3) Inauguracja roku szkolnego, 

4) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,  

5) Dzień Edukacji Narodowej,  

6) Święto Niepodległości, 

7) Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej, 

8) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,  

9) Powiatowe Sympozjum  Naukowe 

10) Pożegnanie absolwentów,  

11) Festiwal Nauki i Sportu,  

12) Zakończenie roku szkolnego. 

4. Oficjalne uroczystości odbywające się z udziałem pocztu sztandarowego rozpoczynają się 

hymnem państwowym. 

5. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy. Uczniowie wchodzący w skład pocztu 

sztandarowego ubrani są w strój galowy. 
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6. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, a poza szkołą na 

zaproszenie innych szkół, instytucji oraz uroczystościach państwowych i religijnych. 

7. Szczegółowe ustalenia w zakresie postępowania podczas uroczystości szkolnych 

państwowych i religijnych zawarte są w Ceremoniale Zespołu Szkół. 

 

 

Rozdział XX 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 103.1. Zasady prowadzenia przez szkołę działalności administracyjno-biurowej 

oraz gospodarki finansowo-materiałowej określają odrębne przepisy. 

2.  Gospodarka finansowa szkoły prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów. 

3.  Zespół Szkół może prowadzić dochodową działalność usługową i gospodarczą na 

podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że działalność ta nie będzie utrudniać 

bądź uniemożliwiać realizowania przez szkołę jej funkcji dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej. 

4.  Zespół Szkół może przyjmować pomoc środowiska na rzecz kształcenia młodzieży  

w formie dotacji, zapisów, darowizn, fundacji itp. Środki uzyskane tą drogą wspomagają 

statutową działalność Zespołu Szkół. 

5.  Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Szkoły na wniosek Rady 

Pedagogicznej bądź na wspólny wniosek organów szkoły. 

6.  Zmiany w Statucie mogą być dokonywane zgodnie z przyjętymi Procedurami 

wprowadzania zmian w Statucie. 

7.  Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne szkoły nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszego Statutu. 

8.  Niniejszy tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem r.29.11.2017r. na mocy uchwały 

Rady Szkoły z dnia 28.11.2017r. 

9.  Statut jest udostępniany wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej, sekretariacie 

szkoły, pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna nadaje uprawnienia dyrektorowi szkoły do każdorazowego 

wydawania jednolitego tekstu Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Stąporkowie. 
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Aktualizacji Statutu dokonał zespół w składzie: 

 

Bożena Hozer, 

Dorota Fitas 

Marzena Kwiecińska, 

Jacek Ryś. 


