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PODSTAWA PRAWNA: 

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

U.  z 2016 poz. 1943 z późniejszymi zmianami) i akty wykonawcze wydane na podstawie 

niniejszej ustawy;  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2106 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017  poz. 59); 

3. Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły 

  



Statut Szkoły Branżowej I Stopnia 

5 
 

ROZDZIAŁ I 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

 

§ 1 

Ogólna charakterystyka 

  

1. Szkoła branżowa I stopnia kształcącą w następujących zawodach:  

1) cukiernik, 

2) elektromechanik pojazdów samochodowych, 

3) elektromechanik, 

4) elektryk,  

5) fotograf, 

6) fryzjer,  

7) kamieniarz 

8) kucharz,  

9) lakiernik samochodowy,  

10) mechanik pojazdów samochodowych, 

11) monter izolacji budowlanych, 

12) monter konstrukcji budowlanych, 

13) monter sieci i instalacji sanitarnych, 

14) murarz-tynkarz, 

15) piekarz,  

16) rolnik, 

17) sprzedawca, 

18) stolarz, 

19) ślusarz. 

1. Branżowa Szkoła I stopnia może wprowadzić nowe kierunki kształcenia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Szkoła, branżowa I stopnia, nosi nazwę  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3. Jest publiczną, 

ponadpodstawową trzyletnią branżową szkołą I stopnia. 

 

§ 2 

Siedziba szkoły, organ prowadzący 

1. Siedziba  Zespołu Szkół Nr 3 mieści się w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej 30. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Gorzowie Wielkopolskim zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 95 w Gorzowie Wlkp. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.  

4. Szkoła branżowa I stopnia działa na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 z późniejszymi zmianami), ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), 

uchwały Zarządu WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie założenia szkoły branżowej 

I stopnia, ustalenia sieci i obwodu szkoły oraz niniejszego statutu.  
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§ 3 

Pieczęci  

1. Szkoła używa pieczęci:  

1) pieczęć duża, okrągła z godłem państwowym w środku, treść pieczęci: Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 3; 

2) pieczęć mała okrągła z godłem państwowym w środku, treść pieczęci: Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 3; 

3) pieczątka podłużna o treści: Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Choszcznie, ul. 

Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno, tel./fax 957657973 oraz nadany szkole REGON.  

2. Szkoła posiada logo ( jak niżej) 

 

3. Szkoła nie posiada nadanego sztandaru i godła. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

Cel działalności szkoły 

1. Celem działalności szkoły jest:  

1) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

2) przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań 

określonych w ustawie prawo oświatowe stosownie do warunków szkoły i wieku 

uczniów,  

4) kształtowanie umiejętności ogólnozawodowych i zawodowych umożliwiających 

kontynuację kształcenia zawodowego,  

5) zapewnienie uczniom opieki podczas nauki,  

6) wdrażanie uczniów do samokształcenia, podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej, 

technicznej oraz uczestnictwa w kulturze, 

7) wpajanie szacunku do pracy,  

8) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów,  

9) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej; 

10) wychowanie w duchu patriotyzmu i przygotowanie do pełnienia ról w społeczeństwie, 

rodzinie, środowisku lokalnym i życiu zawodowym,  

11) wychowanie w duchu poszanowania prawa, norm społecznych i zasad etycznych, 

12) obejmowanie opieką socjalną i wychowawczą uczniów odpowiednio do ich potrzeb 
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i możliwości szkoły. 

2. Szkołą branżowa I stopnia realizuje swoje cele poprzez obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, współpracę z pracodawcami, instytucjami 

naukowymi, oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 5 

Zadania szkoły 

1. Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole poprzez 

sprawowanie przez nauczycieli opieki.  

2. W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą opiekę nad uczniami sprawują 

kierownik wycieczki i opiekunowie, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. W szkole pełnione są dyżury międzylekcyjne. Regulamin dyżurów reguluje odrębny przepis. 

Harmonogram dyżurów zostaje podany na początku roku szkolnego. 

4. Szczególną opiekę nad uczniami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów 

rodzinnych, zdrowotnych, osobowościowych lub innych losowych, dyrektor szkoły powierza 

pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.  

5. Nauczyciele na pierwszych lekcjach nowego roku szkolnego mają obowiązek zapoznać 

uczniów z regulaminami klasopracowni i przepisami BHP oraz udokumentować ten fakt 

odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym.  

6. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia zawarte są w odrębnym dokumencie.  

7. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania zasad zawartych w instrukcjach i regulaminach. 

 

§ 6 

Nauka religii i etyki 

W szkole organizuje się naukę religii lub etyki, do wyboru przez uczniów lub rodziców na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

 

§ 7 

Wolontariat 

W szkole prowadzony jest wolontariat. Specyfiką Wolontariatu Zespołu Szkół Nr 3 w Choszcznie 

jest włączenie wszystkich uczniów do grupy wolontariuszy - w zależności od ich potencjału 

i zainteresowań oraz potrzeb środowiska lokalnego. Działania koła, umożliwiają uczniom wybór 

i opiniowanie ofert oraz dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku 

szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

 

§ 8 

Współpraca ze stowarzyszeniami 

1. Szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi. 

2. Współpraca może mieć charakter doraźny bądź stały. 

3. Celem tej współpracy jest: 
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1) pełna realizacja zadań statutowych Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Choszcznie; 

2) prowadzenie działalności innowacyjnej. 

3. Organizacja i formy współpracy każdorazowo ustalane są przez dyrektora i podane do 

wiadomości Radzie Pedagogicznej, uczniom oraz Rodzicom. 

 

§ 9 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła zatrudnia 

pedagoga szkolnego, a także umożliwia skorzystanie z pomocy psychologa oraz współpracuje 

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, sądem rodzinnym i sądem dla nieletnich, oraz 

innymi podmiotami organizującymi i prowadzącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Szkoła współdziała z PPP poprzez:  

1) sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców dotyczących przeprowadzenia 

badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i nauczania 

indywidualnego,  

2) mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni w określonych 

przypadkach,  

3) organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami pod 

kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,  

4) uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości 

rozwojowych dziecka,  

5) uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb 

i możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi, określającymi 

je przepisami,  

6) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania.  

Koordynatorami powyższych działań jest pedagog szkolny. 

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;  

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;  

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 

w odrębnych przepisach;  

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 
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rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;  

7) diagnozowanie potrzeb materialnych uczniów oraz organizowanie na terenie szkoły, 

pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych i innych form pomocy 

we współpracy z organem prowadzącym, polegające m.in. na przygotowaniu 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy materialnej. 

 

§ 10 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie 

wychowawcy. Opieka ta sprawowana jest poprzez: 

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły; 

3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci; 

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

zadań szkoły; 

5) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 

szczególnej pomocy i opieki wychowawczej; 

6) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej; 

7) stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form 

wypoczynku rekreacyjno – turystycznego; 

8) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom 

napotykającym na szczególne trudności w nauce; 

9) opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko 

uczniów ale także rodziców; 

10) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu 

stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia; 

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

uczniom z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin 

wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy 

uczniom kalekim, przewlekle chorym; 

12) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej; 

13) współpracę z pielęgniarką szkolną; 

14) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 

2. W przypadku uzyskania informacji o zaistniałym zagrożeniu lub zaobserwowania zdarzenia 

będącego zagrożeniem bezpieczeństwa nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym zagrożeniu. 

2) Wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje im 

uzyskane informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 
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negatywnego postępowania, rodziców zaś do bezwzględnie szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka, 

dyrektor szkoły (pedagog) pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję. 

5) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem), 

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły (pedagog) 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu warunków rodzinnych poprzez pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków 

o stypendia oraz pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie. 

4. Wyżej wymienione zadania realizowane są we współpracy z: 

1) rodzicami, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

3) ośrodkami pomocy społecznej, 

4) organem prowadzącym, 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży. 

5. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia, 

2) rodzica (opiekunów prawnych), 

3) nauczyciela. 

§ 11 

Program profilaktyczno-wychowawczy  

1. Szkoła posiada program profilaktyczno-wychowawczy. Celem programu profilaktyczno-

wychowawczego w Zespole jest: 

1) zapewnienie  uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego 

w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectw ukończenia szkoły zasadniczej z przygotowaniem do wykonywania 

odpowiedniego zawodu; 

3) wszechstronne kształcenie osobowości ucznia; 

4) wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego; 

5) utrwalanie akceptowanych społecznie zachowań (w rodzinie, klasie, grupie 

rówieśniczej); 

6) uświadamianie celowości rozwijania własnej osobowości; 

7) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 
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dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych; 

8) wzbudzenie szacunku dla pracy i chęci do kontynuowania nauki oraz dalszego 

doskonalenia zawodowego; 

9) dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy i umiejętności do skutecznego 

przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami dla zdrowia i jakości życia; 

10) osłabienie czynników ryzyka; 

11) zacieśnienie współpracy ze środowiskiem domowym ucznia, jak również instytucjami 

wspomagającymi rodzinę i promującymi zdrowy styl życia; 

12) sprawne reagowanie na terenie szkoły w sytuacji pojawienia się zagrożenia; 

13) szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go; 

14) troska o realizację obowiązku szkolnego – przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie 

o dyscyplinę; 

15) poznanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym przebywa uczeń; 

16) pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy 

wychowawcze; 

17) budowanie wśród uczniów motywacji do nauki; 

18) budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, mobbingowi; 

19) propagowanie zdrowego stylu życia; 

20) uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia współczesnego świata, kształtowanie 

odpowiedzialności za własne życie i zdrowie; 

21) uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym, 

przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza; 

22) współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja, udzielanie 

pomocy; 

23)  zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie, co 

robić i gdzie szukać pomocy w sytuacji problemowe 

 

§ 12 

Rodzice w szkole 

1. Rodzice są partnerami szkoły. 

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) Znajomości statutu szkoły; 

2) Zgłaszania swoich uwag i propozycji do programu Profilaktyczno-Wychowawczego oraz 

innych dokumentów regulujących życie szkoły; 

3) Współudziału w pracy wychowawczej; 

4) Znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te 

przekazywane są rodzicom przez wychowawców podczas zebrań z rodzicami oraz 

umieszczone na stronie szkolnej; 

5) Znajomości przepisów odnośnie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; 
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6) Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka  na zebraniach z rodzicami oraz 

podczas kontaktów indywidualnych, telefonicznych lub pisemnych; 

7) Uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania ni dalszego kształcenia dziecka. 

Porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna; 

8) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne; 

2) Interesowania się postępami dziecka, jego zachowaniem i frekwencją; 

3) Zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

4) Współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

5) Pokrywaniu szkód umyślnie uczynionych przez dziecko; 

6) Uczestniczenia na zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

7) Zapoznać się i stosować regulaminy oraz procedury obowiązujące w szkole, w tym 

„Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Choszcznie podczas stanu 

epidemicznego” 

5. Formy współpracy między rodzicami a szkołą:  

1) Zebrania z rodzicami. Ich harmonogram opracowany jest we wrześniu i podany do 

wiadomości podczas pierwszego zebrania z rodzicami oraz zamieszczony na stronie 

szkolnej; 

2) Dziennik elektroniczny, media społecznościowe, sms; 

3) indywidualne kontakty z wychowawcą klasy w uzgodnionych wspólnie terminach; 

4) kontakty telefoniczne i korespondencyjne; 

5) możliwość kontaktu z dyrektorem szkoły w uzgodnionym wcześniej terminie; 

6) możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym w ustalonym wcześniej terminie; 

7) możliwość wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę lub organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 13 

Organy szkoły i ich współpraca 

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski,  

4) Rada Rodziców złożona z oddziałowych przedstawicieli rodziców.  

2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach:  

1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania;  

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;  
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3) bieżącą wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach;  

4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych w granicach kompetencji określonych przepisami. 

3. Działania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców szkoły, samorządu uczniowskiego 

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i ze statutem szkoły. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach 

konfliktowych w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz szkoły.  

5. Spory pomiędzy organami rozstrzyga na ich wniosek dyrektor szkoły, a w przypadku, gdy 

stroną sporu jest dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 

§ 14 

Stanowiska kierownicze 

W Zespole utworzono następujące stanowiska kierownicze:  

1) Dyrektor.  

 

§ 15 

Dyrektor i jego kompetencje 

 Dyrektor szkoły : 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, za wyjątkiem osoby powołanej na stanowisko dyrektora, 

ale niebędącej nauczycielem;  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach 

ich kompetencji stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń                         

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;  

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

specjalnego ucznia;  

11) współpracuje z pielęgniarką, albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 
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12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych: egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

13) może, w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 

w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; 

14) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły lub placówki. 

 

§ 16 

Rada Pedagogiczna i jej kompetencje 

1. Radę Pedagogiczną szkoły tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.  

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Członkowie rady pedagogiczną są zobowiązani do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej, 

w tym nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów pracowników 

lub innych osób. 



Statut Szkoły Branżowej I Stopnia 

15 
 

§ 17 

Samorząd Uczniowski i jego kompetencje 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski w oparciu o regulamin przyjęty przez społeczność 

uczniowską. Pracami SU kieruje Zarząd Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna 

(nauczyciela). Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, 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. 

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.  

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 18 

Rada Rodziców i jej kompetencje 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i działa w oparciu o regulamin 

Rady Rodziców. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania 

szkoły  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
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§ 19 

Współdziałanie organów szkoły, rozstrzyganie sporów 

1. Zasady współdziałania organów szkoły polegają na: 

1) Zapewnieniu im możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji, 

2) Umożliwieniu rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) Zapewnieniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych 

i podejmowanych działaniach lub decyzjach. 

2. Za spór pomiędzy organami szkoły uznaje się konflikt wynikający ze statutowych zadań 

i uprawnień poszczególnych organów szkoły. 

3. Procedurę rozstrzygania sporu rozpoczyna się, gdy wyczerpane zostały wcześniej polubowne 

metody rozstrzygnięcia konfliktu. 

4. Organ wnoszący o rozstrzygnięcie sporu kieruje skargę na piśmie do dyrektora, organu 

prowadzącego lub nadzorującego niezwłocznie po stwierdzeniu niemożności polubownego 

rozstrzygnięcia konfliktu informując jednocześnie drugą stronę konfliktu: 

1) Dyrektor szkoły rozstrzyga spory pomiędzy wszystkimi pozostałymi organami, w tym 

między członkami Rady Pedagogicznej. 

2) Organ prowadzący szkołę rozstrzyga spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami 

szkoły w zakresie swoich kompetencji. 

3) Organ nadzorujący szkołę rozstrzyga spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami 

szkoły w zakresie swoich kompetencji. 

5. Tryb rozstrzygania sporów przez dyrektora: 

1) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki dokumentuje. 

Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 2 tygodnie, 

2) strony konfliktu wskazują przedstawiciela lub przedstawicieli biorących udział 

w postępowaniu wyjaśniającym, 

3) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego strony konfliktu informowane są o jego 

wynikach. 

6. Po zakończeniu postępowania dyrektor wydaje decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia sporu 

zawiadamiając strony sporu w terminie 1 tygodnia. 

7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 20 

Organizacja roku szkolnego 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy semestr rozpoczyna się 1 września 

i trwa do ostatniego dnia stycznia. Drugi semestr rozpoczyna się pierwszego dnia lutego i trwa 

do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W Branżowej Szkole I stopnia obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

3. W ramach kształcenia uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
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zamieszczone w szkolnym planie nauczania, t.j.: 

1) zajęcia ogólnokształcące; 

2) zajęcia zawodowe teoretyczne; 

3) zajęcia zawodowe praktyczne. 

 

§ 21 

Formy pracy szkoły 

1. Podstawową jednostką organizacyjną każdej ze szkół wchodzących w skład szkoły jest 

oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania na podstawie 

ramowego planu nauczania określonego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania 

dla szkoły danego typu.  

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim, z uwzględnieniem typu kształcenia, opinii i zainteresowań uczniów oraz 

możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły wprowadza do szkolnego 

planu nauczania oraz do organizacji pracy szkoły przedmioty, które będą realizowane na 

poziomie rozszerzonym. 

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

arkusz Zespołu Szkół Nr 3 opracowany przez Dyrektora szkoły  zatwierdzony przez Organ 

Prowadzący - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego – po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie.  

6. Podział na grupy jest obowiązkowy:  

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby 

stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;  

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;  

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów;  

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla 
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których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;  

5) w przypadku prowadzenia kształcenia w zawodzie na podstawie modułowego programu 

nauczania do zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie;  

6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Liczba uczniów w grupie musi umożliwić 

realizację programu nauczania zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, 

przepisy bhp, oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym oraz warunki 

lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyk; 

7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, liczącej 

nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, 

międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów 

specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów 

odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych, a także poza 

siedzibą szkoły, w szczególności podczas wycieczek.  

8. Możliwe jest prowadzenie nauki w następujących trybach: 

1) dziennym 

2) hybrydowym 

3) zdalnym. 

Tryb hybrydowy i zdalny wprowadzony jest po uzyskaniu pozytywnej opinii od właściwych 

organów. 

 

§ 22 

Zajęcia zawodowe teoretyczne 

1. Zajęcia edukacyjne teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie fryzjer odbywają się w szkole podczas godzin 

lekcyjnych. 

2. Zajęcia edukacyjne teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację 

podstawy programowej w pozostałych zawodach odbywają się podczas turnusów 

zawodowych dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mówi pkt. 2 mają formę miesięcznych kursów, na które kieruje 

szkoła w porozumieniu z Koordynatorem Kształcenia Zawodowego Pracowników 

Młodocianych Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. W szkole, w uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, 

w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 

praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,  u pracodawców, 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na 
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podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.  

5. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, zwiększające szansę 

zatrudnienia uczniów, organizowane za zgodą organu prowadzącego szkołę oraz we 

współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, 

placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 

zawodowego.  

6. Zajęcia o których mówi pkt. 5 mogą być realizowane w następujących formach: 

1) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego 

oraz zawodowego;  

2) zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników w zakresie praktycznej nauki 

zawodu, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

organizowane na wniosek pracodawców. 

 

§ 23 

Zajęcia praktyczne 

1. Praktyczna nauka zawodu w zawodzie fryzjer zorganizowana jest w pracowniach szkolnych 

i ma formę zajęć praktycznych; 

2. Praktyczna nauka zawodu dla pozostałych zawodów organizowana jest przez pracodawcę, 

który zawiera umowę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego i ma 

formę praktyk zawodowych. 

3. Zajęcia  praktyczne są organizowane dla uczniów i młodocianych  pracowników w  celu  

opanowania  przez  nich  umiejętności  zawodowych,  niezbędnych  do  podjęcia  pracy  

w danym zawodzie. 

4. Praktyki  zawodowe pozwalają uczniom  zastosować  i  pogłębić  zdobytą wiedzę  oraz   

sprawdzić umiejętności  zawodowe  w  rzeczywistych  warunkach  pracy. 

5. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zapewnia środki 

dydaktyczne oraz zapewnia warunki bhp i spełnia inne wymagania zgodne 

z Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych 

i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania. 

7. Miejscami organizowania praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę są 

pracownie zajęć praktycznych w szkole oraz zakłady pracodawców lub indywidualne 

gospodarstwa rolne. 

8. Praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę w zakładach szkoleniowych odbywa 

się na podstawie umowy między szkołą i zakładem. 

 

§ 24 

1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może 

przekroczyć 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. 

2. Rodzice są materialnie odpowiedzialni za dokonanie przez ucznia zniszczenia, z mocy 

odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. 

3. Szkoła przygotowuje uczniów Szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej do 
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przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, w powołanych Ośrodkach Egzaminacyjnych 

oraz do egzaminów czeladniczych organizowanych przez Izby Rzemieślnicze. 

 

§ 25 

1. Osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu to: 

1) nauczyciele (w pracowniach zajęć praktycznych) – posiadający kwalifikacje zgodne  

z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji nauczycieli; 

2) instruktorzy praktycznej nauki zawodu - pracownicy (u pracodawców), dla których 

praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami stanowi podstawowe zajęcie i jest 

wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianych dla nauczycieli, 

posiadający kwalifikacje zgodne z określonymi rozporządzeniem w sprawie 

kwalifikacji nauczycieli; 

3) instruktorzy praktycznej nauki zawodu - pracodawcy lub wyznaczeni przez nich 

pracownicy, dla których praca z uczniami nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest 

wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidzianym dla 

nauczycieli (wg § 10, ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu).  

 

§ 26 

Ocenianie zajęć praktycznych 

1. Ocenę z zajęć praktycznych ustala się dwa razy do roku (śródroczna i roczna). Wystawia ją 

nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku, jeśli ocena z praktycznej nauki zawodu nie została wystawiona                                          

w terminie umożliwiającym promocję do klasy programowo wyższej, o formach i terminie 

zaliczenia tych zajęć decyduje Rada Pedagogiczna – na pisemny wniosek (z uzasadnieniem) 

ucznia . 

 

§ 27 

 Doradztwo zawodowe 

1. Zespół Szkół organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego a także 

współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami 

specjalistycznymi w celu udzielania uczniom i słuchaczom pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej oraz współdziała z innymi instytucjami i organizacjami służącymi pomocą 

dziecku i rodzinie.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych a także wyposażenia ich w informacje o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania lub zmiany kwalifikacji 

zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. Zajęcia 

prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.  

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
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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) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 28 

Zajęcia pozalekcyjne 

Szkoła może organizować zajęcia umożliwiające:  

1) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  

2) pomoc uczniom mających trudności w nauce,  

3) korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

4) przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy.  

 

§ 29 

Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pracowni szkolnych,  

2) innych pomieszczeń, w których mogą być realizowane zajęcia obowiązkowe 

i pozalekcyjne,  

3) sal lekcyjnych,  

4) tablic multimedialnych, 

5) biblioteki, 

6) gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej,  

7) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,  

8) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych  

 

§ 30 

Pracownie szkolne 

1. W szkole działają pracownie szkolne, w których realizowane są tematy wymagające zajęć 

praktycznych w formie ćwiczeń praktycznych. 

2. W pracowniach szkolnych obowiązuje regulamin pracowni, któremu należy bezwzględnie się 

podporządkować. 

3. Do wszystkich pracowni specjalistycznych młodzież wchodzi i przebywa tam pod opieką 

nauczyciela.                                                                                                                                                                                         

4. Nauczyciele opracowują szczegółowy plan ćwiczeń praktycznych w trakcie roku szkolnego, 

a w szczególności:  

1) określają tematy wymagające realizacji w formie ćwiczeń praktycznych;  

2) informują o potrzebach w zakresie przygotowania i wyposażenia stanowisk 
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ćwiczeniowych;  

3) przedstawiają propozycje tematów zajęć, które z uwagi na specyfikę tematów powinny 

być realizowane w grupach ćwiczeniowych;  

4) określają czas trwania jednostki metodycznej ćwiczeń praktycznych; 

5) określają inne wymagania organizacyjno-dydaktyczne wspomagające proces 

dydaktyczny. 

5. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien:  

1) pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne wykonywanie 

ćwiczenia, chyba że prowadzący wprowadził inną organizację zajęć; 

2) mieć dostęp do literatury i opracowań tematycznych na realizowany temat;  

3) dysponować dostępem do stanowiska internetowego oraz innych źródeł informacji.  

 

§ 31 

Biblioteka szkolna 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 

5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.  

2. Organizacja biblioteki 

1) Lokal biblioteki jest pracownią interdyscyplinarną. 

2) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

3) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych                       

i po ich zakończeniu. 

4) Biblioteka gromadzi następujące dokumenty w formie papierowej i elektronicznej: 

a. podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli; 

b.  wydawnictwa informacyjne; 

c. lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego; 

d. książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej; 

e. inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania 

(teksty źródłowe, normy, mapy); 

f.  wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów; 

g. literaturę piękną; 

h. dokumenty audiowizualne i multimedialne; 

i. dokumenty o regionie; 

j. informatory o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy. 

5) W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający odpowiednie 
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kwalifikacje. 

6) Nauczyciele bibliotekarze gromadzą zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły. 

Gromadzenie odbywa się planowo, systematycznie, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki. 

7) Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe 

funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, 

darczyńców. 

8) Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, pozwalający 

na realizację zadań statutowych szkoły. 

3. Zadania nauczyciela - bibliotekarza  

1) Zadania nauczyciela - bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności 

obejmują:  

a. umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową;  

b. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się;  

c. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną;  

d. udostępnianie zbiorów do pracowni, klas;  

e. udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb oraz zainteresowań;  

f. współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów;  

g. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;  

h. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzenie ich selekcji; 

i.  prowadzenie ewidencji zbiorów;  

j. opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 

konserwacja);  

k. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;  

l. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

m. planowanie pracy, składanie sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu 

czytelnictwa w szkole;  

n. doskonalenie warsztatu swojej pracy.  

4. Zasady współpracy biblioteki szkolnej  

1) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami:  

a. rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;   

b. przygotowanie ich do samokształcenia;   

c. stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi;   

d. indywidualne rozmowy z czytelnikami;  

      2) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:   

a. indywidualne kontakty;   

b. sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;   

c. spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów;   
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d. spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;  

      3) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami (prawnymi opiekunami):   

a. współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki;   

b. przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;   

c. pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;   

d. indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;  

4) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z bibliotekami:   

a. organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;   

b. prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;   

c. spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia. 

5. Zasady korzystania z biblioteki  

1) Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, szkół 

dla dorosłych, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

2) Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny. 

3) Każdy użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki. 

4) Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

wypożyczonych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych. 

5) Biblioteka, na końcu każdego roku szkolnego, rozlicza wszystkich użytkowników 

z wypożyczonych dokumentów na podstawie podpisanych przez nauczyciela- 

bibliotekarza obiegówek potwierdzających zwrot wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych. 

6) W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem 

ustalonego terminu. 

7)  W bibliotece panuje cisza i atmosfera sprzyjająca pracy własnej ucznia. 

8) W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania 

posiłków. 

9) W bibliotece panuje ład i porządek, przestrzega się obowiązujących zasad kultury słowa 

i zachowania. 

6. Dopuszcza się inne zasady funkcjonowania biblioteki wynikające z przyczyn niezależnych od 

szkoły. Zasady takie są podane do publicznej wiadomości w osobnych dokumentach. 

 

ROZDZIAŁ V  

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 32 

1. Pracownikami szkoły są:  

1) nauczyciele,  

2) pracownicy administracji,  

3) pracownicy obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają 

odrębne przepisy.  
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§ 33 

Nauczyciele i ich kompetencje 

1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:  

1) realizowanie ustawowych oraz statutowych celów i zadań szkoły 

2) rzetelne wypełnianie podstawowych funkcji dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych; 

3) prowadzenie dokumentacji szkolnej według zasad określonych odrębnymi przepisami,  

4) troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów; 

5) poszanowanie godności ucznia;  

6) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie edukacyjnym, wychowawczym  

i opiekuńczym;  

7) dbałość o właściwą organizację zajęć; 

8) stworzenie atmosfery do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym;  

9) planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego;  

10)  dbałość o warsztat pracy, powierzone mienie oraz estetykę przydzielonej pracowni; 

11)  systematyczna współpraca z rodzicami;  

12)  planowanie pracy dydaktycznej poprzez przygotowanie corocznych planów pracy                      

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i oddziałów szkolnych, a także 

określenie zasad oceniania na prowadzonych przez siebie przedmiotach;  

13)  udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.  

 

§ 34 

Wychowawcy i ich kompetencje 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

2. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:  

1) planować pracę wychowawczą poprzez przygotowanie tematyki godzin z wychowawcą 

na dany rok szkolny; 

2) diagnozować potrzeby oddziału i poszczególnych uczniów; 

3) koordynować pracę wychowawczą w oddziale i integrować uczniów; 

4) współpracować z nauczycielami innych przedmiotów w procesie dydaktyczno 

wychowawczym; 

5) informować nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę;  

6) współpracować z Dyrektorem szkoły i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych;  

7) zapoznawać uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka; 

8) kształtować szacunek do tradycji szkolnych i norm obowiązujących w szkole; 

9) kształtować atmosferę życzliwości w stosunkach uczeń – nauczyciel;  

10)  kształtować u uczniów poczucie własnej wartości, wyrabiać umiejętność właściwego 

wyrażania swoich ocen i sądów;  
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11)  inicjować pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej;  

12)  wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu i nauce,  

13)  promować osiągnięcia uczniów,  

14)  pomagać w kształtowaniu charakteru młodego człowieka i poczucia własnej 

odpowiedzialności,  

15)  przygotować młodzież do odpowiedzialnego i świadomego kontaktu z ich europejskimi 

rówieśnikami oraz dorobkiem kultury europejskiej;  

16)  kształtować u uczniów chęć do zdobywania wiedzy poprzez przyjazną atmosferę 

i dyscyplinę pracy;  

17)  organizować wycieczki do kina, teatru, na wystawy, organizować wycieczki klasowe 

krajoznawcze; 

18)  wspierać obowiązki wychowawcze rodziców, ściśle z nimi współpracować;  

19)  prowadzić dokumentację wychowawcy klasy zgodną z odrębnymi przepisami; 

20) co roku uaktualniać kontakty z rodzicami i uczniami. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy:  

1) merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych   

2) jeżeli jest nauczycielem rozpoczynającym pracę, z pomocy opiekuna (doświadczonego 

nauczyciela) przydzielonego mu przez dyrektora.  

4. Wychowawca oddziału dokumentuje pracę wychowawczą w “zeszycie wychowawcy”. 

5. Wychowawca ma prawo zwrócić się do dyrektora w każdej sprawie dotyczącej 

wychowanków w celu uzyskania porady, pomocy, zgody lub interwencji.  

6. W przypadku nieobecności wychowawcy zastępuje go wychowawca zastępczy przejmując 

obowiązki pierwszego wychowawcy. Powołanie drugiego wychowawcy dla danego oddziału 

dokonuje się w razie zaistnienia takiej potrzeby, a nauczyciele wypełniają te obowiązki w 

ramach czynności dodatkowych. 

 

§ 35 

Zespoły zadaniowe 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego i zawodowego.  

2. Na terenie szkoły działa zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi pedagog jako 

przewodniczący zespołu i wychowawcy oddziałów. Zadaniem zespołu wychowawczego jest 

rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych w danym oddziale. Inicjatywę 

w sprawie zwołania posiedzenia zespołu posiada pedagog. Zespół wychowawczy zbiera się 

również na wniosek innego członka.  Zebrania odbywają się co najmniej raz w semestrze.  

3. Na terenie szkoły działają zespoły nauczycieli i zespoły zadaniowe zgodnie 

z potrzebami Rady Pedagogicznej.  

4. Cele i zadania zespołu nauczycieli obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korygowania treści przedmiotów pokrewnych; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
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doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.  

5. W miarę bieżących potrzeb dyrektor szkoły powołuje inne zespoły problemowo - zadaniowe.  

 

§ 36 

Inspektor BHP 

1. W szkole zatrudniony jest inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły współpracują z nim inni 

pracownicy szkoły.  

3. Do zadań nauczycieli mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom należy:  

1) pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw lekcyjnych według ustalonego planu 

dyżurów i zasad opisanych w regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

2) postępowanie zgodne z „Procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

uczniów” obowiązującymi w Zespole; 

3) Zaznajamianie uczniów z zasadami bhp przed dopuszczeniem do zajęć w pracowniach 

lub przed zorganizowanym wyjściem ze szkoły; 

4) kształtowanie u uczniów nawyków bezpiecznej i higienicznej pracy;  

5) wywieszenie w salach lekcyjnych w widocznym miejscu regulaminu określającego 

zasady bhp. 

4. Do pracowni szkolnych i sal lekcyjnych młodzież wchodzi i przebywa wyłącznie pod opieką 

nauczyciela.  

5. W  pracowniach szkolnych  uczeń ma  obowiązek stosować się ściśle do poleceń 

prowadzącego zajęcia oraz przepisów i zasad bhp. 

 

§ 37 

§23 Pracownicy administracji i obsługi 

1. Zatrudnieni w Szkole pracownicy administracji i obsługi podlegają dyrektorowi szkoły i 

realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków.  

2. Prawa i obowiązki reguluje: Kodeks Pracy, inne szczegółowe przepisy oraz Statut Szkoły 

i regulaminy wewnętrzne. 

 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 38 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do nauki ukierunkowanej na:  

1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych 

i fizycznych;  

2) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych 

w Karcie Narodów Zjednoczonych;  

3) rozwijanie szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla 

wartości narodowych kraju, w którym mieszka, kraju, z którego pochodzi, jak i dla innych 
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kultur;  

4) przygotowanie do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi 

narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego 

pochodzenia;  

5) rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego.  

 

§ 39 

1. Szkoła respektuje prawo ucznia do:  

1) swobody myśli, sumienia i wyznania;  

2) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących ucznia; 

3) funkcjonowania w środowisku szkolnym bez bezprawnej ingerencji w sferę jego życia 

prywatnego.  

§ 40 

1. Uczeń ma prawo:  

1) do zorganizowanego procesu kształcenia, w warunkach sprzyjających nauce, bez zakłóceń 

powodowanych przez innych uczniów;  

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności;  

3) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę przed 

nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych;  

4) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestnictwa w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, zajęciach kół zainteresowań 

i przedmiotowych;  

5) uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły; 

6) do zapoznania się w ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego roku szkolnego  

z pełnym brzmieniem statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3, regulaminu 

uczniowskiego, zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz z postanowieniami 

szczegółowymi przyjętymi w szkole i przepisami bhp; 

7) wpływać na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w szkole; 

8) do tworzenia na terenie szkoły (po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora szkoły) kół 

organizacji młodzieżowych, o ile organizacje te działają w zgodzie z obowiązującym                   

w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym, z zachowaniem następujących zasad:  

a. wybór opiekuna koła działającej w szkole organizacji winien być uzgodniony                       

ze wszystkimi zainteresowanymi osobami,  

b. koordynatorem działalności wszystkich organizacji młodzieżowych działających                

w szkole jest samorząd uczniowski,  

9) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;  

10) do uzyskania od nauczycieli i kolegów pomocy, w miarę ich możliwości, w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych;  
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11) do korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i możliwościami finansowymi szkoły; 

12) zapoznania się z programami nauczania i uzyskania informacji od nauczycieli 

o stosowanych kryteriach i zasadach oceniania;  

13) do uzyskania pomocy w nauce od nauczyciela na dwustronnie ustalonych zasadach, jeżeli 

trudności ucznia zostały spowodowane przyczynami zdrowotnymi, sytuacją rodzinną lub 

zdarzeniem losowym; jeśli trudności ucznia wynikają z lekceważenia obowiązków 

szkolnych, wtedy nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi udzielenia pomocy w nauce;  

14) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  

15) do informacji o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych (rocznych) na tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, natomiast na miesiąc przed 

klasyfikacją o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej; 

16) do zwolnienia od ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie w klasie pierwszej 

ze względów adaptacyjnych; 

17) do następujących dni wolnych od ocen niedostatecznych: pierwszym dniu po feriach 

i przerwach świątecznych, Dniu Dziecka oraz dwa tygodnie po powrocie z miesięcznych 

kursów zawodowych; 

18) sporadycznie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, po uzgodnieniu z nauczycielem, i nie 

ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji; liczbę takich zgłoszeń ustalają 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów; 

19) do zwolnienia z lekcji w wyjątkowych przypadkach przez wychowawcę klasy lub 

dyrektora; 

20) do zwracania się w kwestiach spornych z pracownikami szkoły w pierwszej kolejności do 

wychowawcy, a w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu – do dyrektora, przy czym decyzja 

Dyrektora  szkoły jest ostateczna. 

 

§ 41 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania Statutu szkoły, zasad bhp oraz postanowień 

regulaminów, a zwłaszcza dotyczących:  

1) aktywnego systematycznego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania, 

terminowego wykonywania poleceń nauczycieli oraz współdziałania z zespołem 

klasowym na rzecz osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu; 

2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza zasad poprawności i uczciwości 

w relacjach z innymi osobami polegających na wystrzeganiu się kłamstwa, oszustwa, 

ściągania oraz jego umożliwiania lub podpowiadania; 

3) przestrzegania regulaminu przebywania uczniów na terenie szkoły;  

4) regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i te zajęcia 

pozalekcyjne, w których dobrowolnie zgłosił swoje uczestnictwo lub został skierowany 

przez nauczyciela przedmiotu, przygotowywania się do nich oraz kulturalnego zachowania 

w ich trakcie; 

5) przestrzegania zasad zwalniania z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach wg 
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następujących zasad:  

a) dłuższą (tygodniową) nieobecność ucznia rodzic lub uczeń pełnoletni zgłasza 

telefonicznie wychowawcy, 

b) po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie najpóźniej 

w ciągu dwóch tygodni,  

c) każde doraźne zwolnienie ucznia z lekcji należy zgłosić wychowawcy klasy lub 

pedagogowi szkolnemu. 

d) rodzice na pierwszym zebraniu podają najdogodniejszy sposób kontaktowania się ze 

szkołą podając numer telefonu, adres mailowy. 

6) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz do 

koleżanek i kolegów, a także przestrzegania zakazu stosowania przemocy fizycznej, 

słownej lub psychicznej wobec wszystkich członków społeczności szkolnej; 

7) wykonywania poleceń dyrektora, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi; 

8) dbania o dobre imię szkoły i godnego reprezentowania szkoły w uroczystościach 

szkolnych, w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych w szkole i poza szkołą, 

a także podczas projektów, praktyk i wszelkich innych działań firmowanych przez szkołę;  

9) odpowiedzialności za życie i zdrowie własne, koleżanek i kolegów oraz pracowników 

szkoły;  

10)  reagowania na przejawy przemocy, brutalności i wulgarności w stosunku do członków 

społeczności szkolnej; 

11)  natychmiastowego powiadomienia nauczyciela dyżurującego, opiekuna pracowni, 

wychowawcy, dyrektora lub pracownika obsługi o wszelkich zagrożeniach 

w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły lub zagrożeniach życia i zdrowia innych 

członków społeczności; 

12)  przestrzegania zakazu palenia papierosów tradycyjnych lub elektronicznych, spożywania 

alkoholu, używania, sprzedaży, nakłaniania do używania narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych oraz przebywania w szkole pod ich wpływem; 

13)  przestrzegania zakazu posiadania i używania na terenie szkoły broni oraz innych 

niebezpiecznych narzędzi takich jak np. noże, ostre przedmioty pod rygorem konfiskaty 

i wszczęcia dalszych procedur wynikających z przepisów prawa;  

14)  zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły;  

15)  troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz poszanowania własności osobistej 

innych osób;  

16)  naprawienia szkody lub zwrócenia równowartości za jej naprawienie przez szkołę 

w przypadku świadomej dewastacji;  

17)  dbania o higienę osobistą, estetyczny, czysty i schludny wygląd (podczas uroczystości 

szkolnych obowiązuje strój galowy – chłopcy biała koszula i długie ciemne spodnie, 

dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica lub długie spodnie); 

18)  dbania o środki dydaktyczne i porządek w miejscu nauki; 

19)  przestrzegania przepisów BHP oraz kodeksu ruchu drogowego; 
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20)  przestrzegania zakazu ściągania i umożliwiania ściągania, podpowiadania lub wszelkich 

innych form pracy niesamodzielnej podczas prac pisemnych i innych prac samodzielnych 

uczniów. 

 

§ 42 

Frekwencja 

1. Uczeń ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne. 

2. Uczeń przebywa wyłącznie na terenie szkoły.  

3. W wyjątkowych przypadkach, zwolnień uczniów z lekcji dokonuje wychowawca, pedagog, 

lub dyrektor wpisując w odpowiednie miejsce w dzienniku elektronicznym 

„zwolniony/zwolniona”. 

4. W przypadku reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, itp., zwolnienia 

ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub wychowawca po wcześniejszym poinformowaniu 

dyrektora. Zwolnienie ucznia traktuje się wówczas jako jego obecność na zajęciach 

lekcyjnych.  

5. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca oddziału po otrzymaniu informacji 

od rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku elektronicznym. 

6. Wychowawca ma prawo wprowadzić dodatkowe zaostrzenie zasad usprawiedliwiania 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami. Zasady usprawiedliwiania 

nieobecności muszą wówczas być jasne i akceptowane przez każdą ze stron.                                                                                                                                                               

7. Uczeń pełnoletni ma prawo do osobistego usprawiedliwienia nieobecności. 

 

§ 43 

Skargi i ich rozpatrywanie 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora 

szkoły 

2. Dyrektor powinien zbadać sprawę i zająć stanowisko w formie pisemnej w ciągu 7 dni od 

momentu złożenia skargi. 

  

ROZDZIAŁ VII 

NAGRODY I KARY 
 

§ 44 

1.   Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz szkoły; 

3) wzorową postawę; 

4) wybitne osiągnięcia; 

5) za 100% frekwencję. 

2. Ustala się następujące nagrody:  

1) pochwała wychowawcy wobec oddziału;  

2) pochwała dyrektora wobec oddziału (szkoły); 
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3) nagroda rzeczowa (np. dyplom, książka lub inny upominek w miarę możliwości 

finansowych szkoły); wniosek o nagrodzenie ucznia składa do dyrektora szkoły 

wychowawca ; 

4) list pochwalny dla rodziców.  

 

§ 45 

Kary 

Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie zapisów Statutu:  

1. upomnienie wychowawcy;  

2. nagana pisemna wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców;  

3. nagana ustna dyrektora; 

4. nagana pisemna dyrektora wraz z umieszczeniem jej kopii w dokumentach ucznia; 

5. usunięcie z listy uczniów; 

6. Sytuacje wyjątkowe (uczeń palący papierosy i niereagujący na działania wychowawcze, 

uczeń niszczący mienie szkoły): wykonanie pracy na rzecz szkoły (o przydzieleniu pracy 

decyduje dyrektor lub wychowawca) z jednoczesnym naprawieniem szkody, jeżeli do takiej 

doszło; 

 

§ 46 

§28 Tryb odwołania się od nagrody/kary 

1. Nagrody.  

Do każdej przyznanej nagrody można wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w ciągu 

siedmiu dni w formie pisemnej lub ustnej.  

1) Zastrzeżenia mogą wnosić:  

a) uczniowie i ich rodzice,  

b) nauczyciele,  

c) niepedagogiczni pracownicy szkoły.  

2) Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni 

i postanawia: 

a) oddalić zastrzeżenia podając pisemne uzasadnienie, 

b) odwołać nagrodę.  

3) Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

4) Szkoła za pośrednictwem wychowawcy informuje osoby o rozpatrzeniu zastrzeżenia. 

2. Kary.  

1) Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany może 

odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia wręczenia tego 

upomnienia/nagany.  

2) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 7 dni od wpłynięcia 

odwołania.  

3) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.  

4) Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.  

5) Od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany słuchacz może odwołać 
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się do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia wręczenia uczniowi 

nagany.  

6) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania.  

7) Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna 

 

§ 47 

Skreślenie ucznia 

1. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić pełnoletniego ucznia                 

z listy uczniów w przypadku:  

1) szczególnie rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego; 

2) szczególnej agresji lub brutalności powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia drugiej 

osoby; 

3) posiadania, dystrybucji i używania narkotyków oraz innych środków odurzających; 

4) agresji, znieważenia, naruszenia godności osobistej oraz stosowania przemocy 

o charakterze fizycznym, werbalnym lub psychicznym;  

5) dewastacji mienia publicznego; 

6) dokonania kradzieży własności prywatnej lub szkolnej;  

7) picia alkoholu, zażywania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych 

i przebywania pod ich wpływem na terenie szkoły; 

8) opuszczenia bez usprawiedliwienia powyżej 50% godzin lekcyjnych i odrzucenia przez 

Radę Pedagogiczną wniosku o umożliwienie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych;  

2. Uczeń (lub jego rodzice/prawni opiekunowie) może odwołać się od decyzji o skreśleniu 

z listy uczniów do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły,, w ciągu 14 dni od 

daty doręczenia decyzji.  

3. Dyrektor szkoły może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności gdy 

jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia uczniów i pracowników, dla 

zabezpieczenia mienia szkoły przed znaczącymi stratami albo ze względu na inny interes 

społeczny lub wyjątkowo ważny interes uczniów bądź pracowników.  

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających nauczyciel powiadamia pedagoga  i dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzję 

o zawiadomieniu rodziców oraz odpowiednich służb. Szczegółowe postępowanie opisuje 

oddzielny dokument. 
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ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 48 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

2. Zasady, które nie zostały uregulowane w WSO regulują odrębne przepisy. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§ 49 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
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kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

§ 50 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne o których mowa w pkt 2 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia;  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno- -

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Nauczyciel ma obowiązek:  

1) systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 

zapewniających obiektywność oceny (minimum 5 ocen w semestrze); 

2) powiadamiania uczniów, z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej 

niż 2 prace klasowe (pisemne sprawdziany), a w ciągu tygodnia - 3 (nie dotyczy to prac 

klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów). 
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PROCEDURA:  

1. Nauczyciel przedmiotu na pierwszych zajęciach  każdego roku szkolnego informuje uczniów 

o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania - dokumentacja: wpis w dzienniku 

lekcyjnym; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

a. odpowiedzi ustne; 

b. prace pisemne: prace klasowe przewidziane w planie realizacji programu nauczania 

oraz kartkówki (do 15 minut) obejmujące zagadnienia z trzech ostatnich lekcji. 

Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni, 

a kartkówek w ciągu jednego tygodnia. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje 

do dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku 

szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z prac klasowych 

w ciągu 2 tygodni od daty ich oddania po uprzednim uzgodnieniu formy poprawy 

z nauczycielem. Nauczyciel ma prawo postawić z pracy pisemnej ocenę 

niedostateczną w przypadku, gdy stwierdzi, że uczeń pracuje niesamodzielnie lub 

korzysta z niedozwolonych źródeł. W tym przypadku uczeń nie ma prawa do 

poprawienia oceny niedostatecznej; 

c. prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne. 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału: 

1) na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych 

opiekunów) z PSO, przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły lub innych nauczycieli - 

dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności 

2) w czasie zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami) udziela informacji o ocenach 

w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika; 

3) dodatkowej ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców, nauczyciel 

przedmiotu zaproszony na zebranie; 

4) na prośbę rodziców ucznia informacji o ocenach powinien udzielać nauczyciel-

wychowawca lub nauczyciel przedmiotu na przerwie śródlekcyjnej lub po lekcjach 

nauczyciela. 

 

§ 51 

Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  

ocen rocznych i śródrocznych: 

1. w uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia oceny przez 

nauczyciela (nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej na miesiąc 

przed rada pedagogiczną), uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość 

zwrócenia się poprzez wychowawcę oddziału, do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
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edukacyjne z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego; 

2. egzamin powinien się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 

3. egzamin może mieć formę ustną, pisemną lub zadań praktycznych; 

4. w egzaminie powinni uczestniczyć: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, inny 

nauczyciel takich samych lub podobnych zajęć edukacyjnych i wychowawca oddziału; 

5. pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układają nauczyciele tych samych lub 

podobnych zajęć edukacyjnych; 

6. stopień trudności pytań egzaminacyjnych (zadań praktycznych) powinien odpowiadać 

kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń; 

7. egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami na 

wymaganą ocenę; 

8. ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa od wcześniej 

proponowanej przez nauczyciela; 

9. z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, pod którym podpisują się nauczyciele 

obecni na egzaminie. 

 

§ 52 

Oceny i ich skala 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,   

b) końcowe.  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

5. Przyjmuje się następujące progi procentowe przy ustalaniu ocen prac pisemnych, testów, itp.: 

 

%  OGÓŁU PUNKTÓW  Z PRACY PISEMNEJ OCENA 

100% celujący (6) 

88% - 99% bardzo dobry (5) 

66% - 87% dobry (4) 

46% - 65% dostateczny (3) 

30% - 45% dopuszczający (2) 

0% - 29% niedostateczny (1) 

 

6. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania można stosować następujące 

skróty: 

a) "nb" - nieobecność ucznia; 

b) "np." - nie przygotowany: 

c) "u" - ucieczka z zajęć; 
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d) "nć" - nie ćwiczy. 

 

§ 53 

Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń: 

1) który całkowicie opanował program zajęć edukacyjnych w danym oddziale lub wykracza 

poza jego poziom;  

2) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania danego oddziału; 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

(dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów                          

na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia; 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć 

edukacyjnych w danym oddziale;  

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych 

dla stopnia dobry danych zajęć edukacyjnych; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych 

dla stopnia dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych 

dla stopnia dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń: 

1) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla stopnia dopuszczający,  

2) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych; 
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§ 54 

Ocenianie i klasyfikacja z religii/etyki 

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie 

odpowiedniego rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków 

wyznaniowych. 

2. W miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreską, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 

dodatkowych adnotacji), 

2) ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

i z etyki. 

 

§ 55 

Ocenianie semestralne/roczne z wychowania fizycznego 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 

a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 56 

Zwalnianie ucznia 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

 

PROCEDURA: 

a. Uczeń dostarcza podanie o  zwolnienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) 

wraz z opinią wydaną przez lekarza do sekretariatu szkoły; 

b. po podjęciu decyzji przez dyrektora uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie 

zwolnienia, które przekazuje nauczycielowi danego przedmiotu nauczania oraz 

rodzicom (prawnym opiekunom); 

c. uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą 

jeżeli: są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danego oddziału 
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i rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i czyny ucznia w czasie jego nieobecności 

w szkole. 

 

§ 57 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego.  

2. W przypadku ucznia, o którym mówi w pkt. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona” 

 

§ 58 

Ocenianie zachowania ucznia 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

PROCEDURA: 

Informowanie uczniów: 

a) odczytanie i omówienie WSO na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy 

oddziału; 

b) dokumentacja: wpisy w dzienniku lekcyjnym. 

Informowanie rodziców: 

a) na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca oddziału zapoznaje rodziców 

(prawnych opiekunów) z WSO oraz PSO przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły lub 

innych nauczycieli; 

b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności; 
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c) rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą oddziału, oraz nie 

kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie 

mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.  

 

§ 59 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ciągu 2 dni od wystawienia oceny 

zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość zwrócenia 

się do wychowawcy oddziału z pisemną prośbą o zmianę tej oceny; 

b) wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje 

spotkanie,   w   którym   uczestniczy   oprócz   niego   samorząd   klasowy oraz 

zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie); 

c) po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

dotyczących w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych 

ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca 

oddziału i członkowie samorządu klasowego; 

d) wychowawca oddziału podnosi ocenę zachowania ucznia, w przypadku korzystnego dla 

ucznia wyniku głosowania; 

e) ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa od 

wcześniej proponowanej przez wychowawcę oddziału; ze spotkania sporządza się 

notatkę (w dzienniku lekcyjnym), pod którą podpisuje się wychowawca oddziału 

i członkowie samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu. 

 

§ 60 

Ogólne kryteria ocen zachowania: 

1. „Wzorowe" otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma niewiele nieusprawiedliwionych spóźnień; 

3) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych; 

4) wykazuje wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

5) prezentuje wysoką kulturę osobistą, dba o kulturę słowa i estetykę otoczenia; 

6) ubiera się stosownie do okoliczności; 

7) uczestniczy w akademiach, apelach i innych uroczystościach szkolnych; 

8) pomaga słabszym uczniom w nauce; 

9) w miarę możliwości bierze udział w konkursach (przedmiotowych i innych); 

10) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, m.in. przez udział w imprezach kulturalno-

oświatowych, sportowych, itp.; 

11) podejmuje różnorodne inicjatywy społeczne na rzecz szkoły i środowiska; 

12) aktywnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych; 

13) z szacunkiem odnosi się do tradycji szkoły i wszystkich pracowników; 

14) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, np. kołach zainteresowań; 
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15) swoją postawą pozytywnie wpływa na zachowanie innych uczniów; 

16) właściwie reaguje na wszelkie przejawy zła. 

2. „Bardzo dobre" otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 10% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) odznacza się kulturą osobistą; 

4) reaguje na wszystkie przejawy zła; 

5) uczestniczy w pracach organizacji szkolnych; 

6) wykazuje duże zainteresowanie nauką i obowiązkami szkolnymi; 

7) szanuje mienie szkoły, dba o jej estetykę; 

8) ubiera się stosownie do okoliczności; 

9) szanuje prawa innych. 

3. „Dobre" otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni przestrzega postanowienia statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 15 % godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

4) właściwie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 

5) odznacza się wysoką kulturą osobistą; 

6) szanuje mienie szkoły; 

7) uczestniczy w życiu  szkoły; 

8) troszczy się o estetykę szkoły i jej otoczenie; 

9) właściwie reaguje na zło; 

10) jest ubrany stosownie do okoliczności. 

4. „Poprawne" otrzymuje uczeń, który: 

1) zwykle przestrzega postanowień statutu szkoły; 

2) ma nie więcej niż 30% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) do   zachowania  ucznia  zgłaszane   są  czasami  uwagi  nauczycieli,   uczniów 

i pracowników szkoły; 

4) wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

5) nie bierze udziału w życiu oddziału, odmawia reprezentowania oddziału na 

zewnątrz; 

6) dąży do poprawy swego zachowania. 

5. „Nieodpowiednie" otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie narusza zasady zawarte w Statucie Szkoły; 

2) ma  więcej niż 50% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) demonstracyjnie lekceważy szkołę i zasady współżycia społecznego; 

4) wulgarnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

5) pali papierosy oraz sięga po alkohol i narkotyki; 

6) bierze udział w zdarzeniach będących naruszeniem prawa i godzących w dobre imię 

szkoły; 

7) świadomie niszczy mienie szkoły; 

8) wykazuje agresywne zachowanie wobec otoczenia;  
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9) jest członkiem negatywnych grup nieformalnych; 

10) podejmuje próby poprawienia swego zachowania.  

6. „Naganne" otrzymuje uczeń, który: 

1) zastrasza innych uczniów; 

2) ma więcej niż 50% godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 

3) notorycznie łamie zasady współżycia społecznego; 

4) nagminnie łamie zasady zawarte w statucie szkoły; 

5) dewastuje mienie szkoły; 

6) popada w konflikty z prawem; 

7) wykazuje agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 

8) pali papierosy i sięga po inne używki; 

9) wywołuje bójki; 

10) używa wulgaryzmów; 

11) nie szanuje praw innych ludzi; 

12) jest członkiem negatywnych grup nieformalnych; 

13) nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania. 

Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny „naganne" może być podstawą do jej 

wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen. W szczególnych przypadkach 

rada pedagogiczna upoważnia wychowawcę oddziału do niewielkich odstępstw od wyżej 

wymienionych ustaleń. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania reguluje karta oceny 

zachowania ucznia. 

§ 61 

Ocenianie i klasyfikacja ucznia 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć. 

Zakończenie I okresu zajęć przypada na koniec stycznia. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio   w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

i egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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§ 62 

1. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne.  

PROCEDURA: 

Nauczyciel przedmiotu: 

a) ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie; 

b) wpisuje ocenę do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce; 

c) w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca 

oddziału na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu. 

Wychowawca oddziału: 

a. podaje uczniom proponowane oceny w formie zestawienia pisemnego 

i zobowiązuje ich do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) lub 

przekazuje oceny bezpośrednio na spotkaniu z rodzicami; 

b. dokumentacja: lista obecności uczniów wraz z ich podpisami poświadczającymi: odbiór 

zestawienia wraz z zobowiązaniem do przekazania tego zestawienia rodzicom (prawnym 

opiekunom) lub lista obecności rodziców na zebraniu; 

c. rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą oddziału                                                          

i nie kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się powoływać na 

brak informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 63 

1. Roczne ( semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Dopuszcza się, że oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna 

i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania 

(PSO). 

5. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z WSO. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, 

szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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§ 64 

Ocena zachowania ucznia 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

PROCEDURA: 

a) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca 

wystawia proponowane oceny po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia; 

b) zdanie uczniów może być wyrażone na piśmie lub otwarcie w toku dyskusji; 

c) wychowawca przedstawia proponowane oceny zachowania  nauczycielom uczącym w 

danym oddziale oraz innym zainteresowanym nauczycielom w celu zaopiniowania; 

d) nauczyciel może wyrazić opinię o uczniu w formie opisowej lub słownie; 

e) ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca oddziału może wziąć pod uwagę także 

opinię organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły; 

f) ocenę zachowania ucznia kończącego szkołę zatwierdza się indywidualnie na posiedzeniu 

rady pedagogicznej dokonując odpowiedniego wpisu do księgi protokołów; 

g) przy wystawianiu rocznej oceny zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen 

rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod 

uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym; 

h) wyjściową oceną do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobre". 

 

§ 65 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Ad 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia oznacza, że uczeń: 

− zna regulamin szkoły i przestrzega zawartych w nim zasad; 

− systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

− odznacza się pilnością, sumiennością i aktywnością w nauce; 

− rzetelnie pracuje nad pogłębieniem swej wiedzy i doskonaleniem umiejętności, w pełni 

wykorzystuje czas przeznaczony na naukę; 

− aktywnie uczestniczy, w wybranych przez siebie, zajęciach pozalekcyjnych 

i wychowawczych; 

− wywiązuje się z obowiązku terminowego usprawiedliwiania nieobecności; 

− bierze udział w konkursach, olimpiadach. 
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Ad 2) Postępowanie zgodnie z  dobrem społeczności szkolnej oznacza, że uczeń: 

− utożsamia się ze społecznością szkolną; 

− inicjuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;  

− aktywne uczestniczy w przedsięwzięciach na rzecz klasy i szkoły; 

− dba o czystość, estetyczny wygląd obiektu; 

− szanuje sprzęt oraz wyposażenie klas lekcyjnych. 

Ad 3) Dbałość o honor i tradycje szkoły oznacza, że uczeń:  

− zna historię szkoły; 

− szanuje i kultywuje dobre tradycje szkoły; 

− dba o honor szkoły oraz współtworzy jej autorytet; 

− godnie reprezentuje społeczność uczniowską poza szkołą; 

− przejawia troskę o dobre imię szkoły; 

− pozytywne wypowiada się na temat szkoły i panujących w niej norm oraz społeczności 

szkolnej; 

Ad 4) Dbałość o piękno mowy ojczystej oznacza, że uczeń: 

− dba o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

− przestrzega zasad estetyki i etyki językowej, poprzez eliminowanie wulgaryzmów 

w wypowiedziach swoich i kolegów; 

− stara posługiwać się poprawną polszczyzną, przestrzegając zasad komunikacji 

interpersonalnej. 

Ad 5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób oznacza, że uczeń: 

− dba o zdrowie swoje i innych; 

− nie ulega nałogom: nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych 

środków odurzających; 

− pomaga innym w rezygnacji z nałogu; 

− dba o higienę osobistą, estetykę wyglądu oraz czystość otoczenia; 

− ma poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych; 

− reaguje na przejawy agresji i przemocy; 

− przestrzega przepisów BHP. 

Ad 6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oznacza, że uczeń: 

− przestrzega zasad kulturalnego zachowania się zarówno w szkole jak i poza nią                              

(np. na wycieczkach szkolnych); 

− dba o swój wygląd: jest czysty, schludny; 

− przestrzega ogólnie przyjętych norm postępowania: jest prawdomówny, uczciwy, 

życzliwy. 

Ad 7) Okazywanie szacunku innym osobom oznacza, że uczeń: 

− okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

− szanuje poglądy i przekonania innych ludzi; 

− szanuje godność i wolność osobistą drugiego człowieka; 

− jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka; 

− postępuje zgodnie z zasadami tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. 
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2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 66 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności – może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora szkoły. 

 

PROCEDURA: 

1. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie 

do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym). 

2. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego 

głosowania większością głosów. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 3, 4. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

ćwiczeń praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 
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5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia. 

 

PROCEDURA: 

a) Po uzgodnieniu terminu wychowawca oddziału sporządza notatkę służbową, którą 

przekazuje dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, że znana mu jest 

data egzaminu. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu. 

b) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

nauczyciel przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej tydzień przed 

zakończeniem danego roku szkolnego. 

c) Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 

poszczególnym kryteriom ocen. 

d) Egzamin pisemny trwa 45 minut, egzamin ustny trwa do 30 minut, egzamin praktyczny 

trwa 45 minut.  

e) Po zdaniu egzaminu pisemnego uczeń przystępuje do egzaminu ustnego.  

f) Egzamin pisemny może mieć formę pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych. 

g) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel ustala stopień 

według obowiązującej skali.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły; 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do  protokołu dołącza się  pisemne  prace  ucznia oraz  zwięzłą informację  o  ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "niesklasyfikowany". 

 

§ 67 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 67. 

2. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 67. 
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§ 68 

Klasyfikacja ucznia – wniesienie i rozpatrywanie zastrzeżeń 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej ustala się  

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

§ 69 

§33 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia semestralnych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć komputerowych sprawdzian ma formę zadań 

praktycznych, 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.  

5. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, 

jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 

wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
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być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji 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 słuchacza, 

5) zadania (pytania) sprawdzające,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.  

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania praktycznego.  

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem.  

10. Przepisy punkt 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 70 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał stopień niedostateczny z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych 

przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

PROCEDURA: 

a) pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym (semestrze); 

b) w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzje 

w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów. 

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów 

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie ćwiczeń ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Jest to ostatni tydzień ferii 

letnich. 
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PROCEDURA: 

  a) informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na 

piśmie i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi 

zgodnymi z wymaganiami programowymi na stopień  dopuszczający; 

b) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) na egzamin pisemny i ustny 

przygotowuje nauczyciel przedmiotu i przekazuje dyrektorowi szkoły najpóźniej na 

tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego; 

c) egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń wykaże się wiadomościami i umiejętnościami 

na stopień dopuszczający. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 7. Z przeprowadzonego  egzaminu poprawkowego   sporządza  się  protokół  zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. 

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 ucznia. 

8. 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. 

 

PROCEDURA: 

a) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być pisemnie usprawiedliwiona przez 

ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) w dniu egzaminu; 

b) pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do dyrektora 

szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności. 

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji. 
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§ 71 

Zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów  

z indywidualnym nauczaniem 

1. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 

decyzji administracyjnej.  

3.  Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania.  

5.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych.  

6. Plany wynikowe nauczania indywidualnego pozostający w zbieżności z celami, zadaniami 

i treściami z podstawy programowej. 

1) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia indywidualnego. 

2) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

7. Stopień opanowania zadań nauczyciel sprawdza i ocenia wielokrotnie w ciągu semestru i roku 

szkolnego w różnej formie przy użyciu opracowanych narzędzi. 

8. Informacje o postępach ucznia, czy też trudnościach w ich uzyskiwaniu, powinny być 

przekazywane rodzicom. 

 

§ 72 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z indywidualnym nauczaniem 

1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
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znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który w 

roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu 

zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 

wymagań i efektów kształcenia, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

6. Uczeń promowany jest do oddziału programowo wyższego, z uwzględnieniem specyfiki 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 73 

Promowanie uczniów i zakończenie szkoły 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale 

programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co  najmniej  4,75  oraz ocenę zachowania 

co najmniej „bardzo dobry". 

3. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, oraz zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania wydawane są na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania, prowadzonej przez szkołę. 

4. Po ukończeniu nauki w danym oddziale, z wyjątkiem oddziału programowo najwyższego, 

uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do oddziału programowo 

wyższego. 

5. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale 

programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                       

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co  najmniej  4,75  oraz ocenę zachowania 

co najmniej „bardzo dobry". 
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§ 74 

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania 

1. W procesie ewaluacji szkolnego oceniania biorą udział. 

1) uczniowie  (przez  dyskusję  na  godzinach  z  wychowawcą i  na  zebraniach 

samorządu uczniowskiego oraz poprzez wypowiedzi w ankietach), 

2) rodzice (w czasie zebrań z wychowawcą oraz poprzez wypowiedzi w ankietach), 

3) nauczyciele    (podczas    zebrań    rad    pedagogicznych    i    prac    zespołów 

przedmiotowych oraz wypowiedzi w ankietach). 

2. Prowadzi się ewaluację systemu oceniania podczas wewnętrznego mierzenia jakości pracy 

szkoły. 

3. Zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.  

 

§ 75 

1. Ustalenia szczegółowe dotyczące zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Muszą one być zgodne z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania 

2. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 76 

Postanowienia końcowe 

1. System oceniania ma charakter otwarty, Rada Pedagogiczna po roku jego stosowania 

dokonuje analizy i może wprowadzić stosowne zmiany. 

2. System, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny do wglądu w sekretariacie szkoły i na 

stronie internetowej szkoły. 
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