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STATUT 

Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. W skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, zgodnie z Uchwałą nr 

213/1581/2006 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej Liceum, 

2) Technikum, zwane dalej Technikum, 

3) Branżowa Szkoła I stopnia zwane dalej Szkołą branżowa, 

§ 2. Siedzibą każdej z wymienionych w §1 szkół jest budynek Zespołu Szkół im. Fridtjofa 

Nansena w Piastowie, przy ulicy Namysłowskiego 11.  

§ 3. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół, ma w swojej pełnej nazwie 

wymienioną siedzibę i nazwę własną. 

§ 4. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Pruszkowski, z siedzibą 05-800 

Pruszków, ul. Drzymały 30. 

§ 5. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§ 6.1. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół może posiadać imię. 

2. Nadania imienia lub zmiany imienia Zespołu Szkół lub poszczególnych szkół może 

dokonać organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i rady 

uczniów. 

§ 7.1. Szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół może posiadać własny hymn, 

sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

2. Zespół Szkół posiada stemple urzędowe zawierające nazwę zespołu, wspólne dla 

wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę zespołu  

i nazwę poszczególnych szkół. 

§ 8. Zespół Szkół gospodaruje powierzonym mu majątkiem, dba o jego należyty stan, 

właściwą eksploatację urządzeń i sprzętu oraz ich zabezpieczenie. 

§ 9. Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-materialną zgodnie z przepisami prawa. 
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§ 10. Dokumentacja kadrowa, pedagogiczna i finansowa Zespołu Szkół jest 

przygotowywana i archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 § 10a. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w 

Piastowie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora  Zespół Szkół im. 

Fridtjofa Nansena w Piastowie; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć  Powiat Pruszkowski;    

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  

Mazowieckiego  Kuratora Oświaty; 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w §  1; 

8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

9) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe; 

10) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, 

opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i 

umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 

edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w 

programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a 

także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

11) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności  

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają 

trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi; 
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12)  podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

13)  Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela; 

14) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to 

rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego 

kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

15) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia 

odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu  

dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania                         

i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

16) podstawa programowa w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe        

        zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w  

        formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności,  

        które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego  

        oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach  

         nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie  

         kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób  

         realizacji tych podstaw programowych. 

 

 

II. Ogólna charakterystyka Zespołu Szkół. 

 

§ 11. Zespół Szkół w swoich autonomicznych działaniach wdraża i udoskonala: 

1) rozpoziomowanie językowe zgodnie ze standardami Rady Europy, 

2) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, 

3) promowanie wydarzeń kulturalnych, jako formy wspierającej proces uczenia się 

(związki z literaturą, językiem, sztuką), 

4) rozwój infrastruktury informatycznej i technicznej, 

5) współpracę z instytucjami zewnętrznymi. 



4 
 
 

6) Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie prowadzi działalność dydaktyczno- 

wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. 

§ 12. 1. Liceum Ogólnokształcące: 

1) jest publiczną szkołą ponadpodstawową, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 

2) kształcącą na podbudowie szkoły podstawowej, 

3) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, 

4) umożliwia uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

5) umożliwia przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

2. Liceum realizuje program nauczania na poziomie podstawowym ustalonym dla etapu 

edukacyjnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Liceum realizuje oprócz poziomu podstawowego, rozszerzony program nauczania przez 

prowadzenie oddziałów z zestawem przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

§ 13.1. Technikum: 

1) jest publiczną szkołą ponadpodstawową, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 

2) kształcącą na podbudowie gimnazjum, 

3) kształci na podbudowie szkoły podstawowej, 

4) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, 

5) umożliwia uzyskanie matury po zdaniu egzaminu zorganizowanego przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

6) umożliwia uzyskanie dyplomu technika, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

2. Technikum kształci w zawodach: 

1. na podbudowie szkoły podstawowej: 

a) technik organizacji turystyki, 

b) technik reklamy, 

c) technik weterynarii, 

d) technik logistyk, 

2. na podbudowie gimnazjum: 

a) technik obsługi turystycznej, 

b) technik organizacji reklamy, 

c) technik weterynarii, 

d) technik logistyk.”, 
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§ 13a. ust. 1. Szkoła branżowa: 

1) jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową, 

2) kształci na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum, 

3) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, 

4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej 

szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

  2. Szkoła branżowa kształci w zawodach: 

a) blacharz, 

b) blacharz izolacji przemysłowych, 

c) cukiernik, drukarz, 

d) elektromechanik, 

e) elektronik, 

f) elektryk, 

g) fotograf, 

h) fryzjer, 

i) introligator, 

j) kaletnik, 

k) kominiarz, 

l) kowal, 

m) krawiec, 

n) kucharz, 

o) kuśnierz, 

p) magazynier – logistyk, 

q) mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, 

r) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, 

s) mechanik precyzyjny, 

t) mechatronik, 

u) obuwnik, 

v) ogrodnik, 

w) operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzysz sztucznych, 

x) operator obrabiarek skrawających, 

y) operator urządzeń przemysłu chemicznego, 

z) optyk mechanik, 

aa) piekarz, 

bb) sprzedawca, 

cc) stolarz, 

dd) ślusarz, 

ee) tapicer, 

ff) wędliniarz, 

gg) zegarmistrz, 

hh) złotnik – jubiler.”. 
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§ 14.1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Radą Uczniów, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły branżowej zestaw od 2 do 4 przedmiotów 

realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

§ 14.a  

1. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. 

2.  Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Kierownika szkolenia praktycznego wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu procesu 

dydaktyczno-wychowawczego oraz w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego zgodnie z 

indywidualnym przydziałem czynności 

2. Zawody w Technikum ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 

po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.  

3. Programy nauczania dopuszcza do użytku i włącza do szkolnego zestawu programów 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

 

III. Cykle kształcenia, okresy, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie  

w Zespole Szkół. 

 

§ 15.1. Cykle kształcenia w Zespole Szkół trwają: 

1) w Liceum 3 lata po gimnazjum 4 lata po szkole podstawowej, 

2) w Technikum 4 lata po gimnazjum 5 lat po szkole podstawowej, 

3) w Branżowej Szkole I stopnia 3 lata. 

2. Każdy rok kształcenia w Zespole Szkół podzielony jest na dwa okresy: 

1) pierwszy okres trwa od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych nowego roku szkolnego 

do15 stycznia (lub do piątku przed 15 stycznia w przypadku, jeżeli 15 stycznia 

wypada w sobotę lub niedzielę); 

2) drugi okres trwa od następnego dnia po zakończeniu pierwszego półrocza do końca 

zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego zgodnie z rozporządzeniem ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§ 16.1. „W latach szkolnych 2019/202- 2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się 

odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej”, 

§ 17.1. Uczniowie Zespołu Szkół klasyfikowani są na koniec każdego okresu i promowani 

na koniec roku szkolnego. 

2. Po ukończeniu cyklu kształcenia absolwent Liceum Ogólnokształcącego, Technikum 

Branżowej Szkoły I stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły.  

§ 18. Absolwenci Liceum i Technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego 

przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. 

§ 19.1. Ocenianie, klasyfikowanie i/lub promowanie uczniów regulują Zasady 

Wewnątrzszkolnego Oceniania, których celem jest dostarczenie uczniowi, rodzicom i 

nauczycielom informacji o osiągnięciach edukacyjnych, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, co pozwoli na optymalizację pracy dydaktycznej.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania regulują:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania 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 ucznia w nauce.  

4. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
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2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne,  

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi 

się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. 

Informacja zwrotna przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć 

charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno 

wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca 

załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca 

oddziału lub dyrektor szkoły. 

9. Dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i 8 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również 

nie skanuje. 

 

 

§ 20.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocenklasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania.  
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3. Na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły określa terminy zebrań z rodzicami  

i dni otwartych, umożliwiając rodzicom zapoznanie się z postępami i trudnościami 

edukacyjnymi uczniów.  

§ 21. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne i/lub metody i 

formy 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 potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, 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. 

 

§ 22.1. 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.  

1a.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 
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2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w § 21.1., uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

§ 23.1. W szkole dokonywana jest jedna klasyfikacja śródroczna, podsumowująca osiągnięcia 

edukacyjne oraz zachowanie ucznia.  

2. Klasyfikacja śródroczna dokonywana jest w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły,  

a klasyfikacja roczna w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. 

3. Ocenę roczną i śródroczną z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania 

dokonuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

4. Klasyfikacja roczna dokonywana jest raz w roku szkolnym i jest podsumowaniem 

osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym.  

§ 24.1. Bieżące ocenianie ucznia oraz ocenianie śródroczne i roczne ucznia odbywa się 

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.  

1a. Ocenami pozytywnymi są oceny określone w ust. 1 pkt 1-5, oceną negatywną ocena 

okreslona w ust. 1 pkt. 6. 

2. Przy ocenianiu bieżącym osiągnięć edukacyjnych ucznia dopuszcza się stosowanie znaku 

„+” i znaku „-”. Znak „+” podwyższ ocenę o pół stopnia, znak „-„ obniża ocenę o pół stopnia.  

2a.  Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez 

wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć. 
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2b. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku. 

2c. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali, 

o której mowa w ust. 1 oraz  w § 24 ust. 1.  

2d. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego  

ze względu na niepełnosprawność sprzężoną; 

         uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi. 

 

3. W szkole obowiązuje procentowa skala oceniania bieżących osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z prac pisemnych według kryteriów:  

1) stopień celujący – 100%, 

2) stopień bardzo dobry – 90% - 100%, 

3) stopień dobry – 75% - 89%,  

4) stopień dostateczny – 56% - 74%,  

5) stopień dopuszczający – 40% - 55%,  

6) stopień niedostateczny – 0% - 39%.  

4. Nauczyciele przedmiotowi mogą wprowadzić dodatkowe symbole pozwalające oceniać 

bieżące osiągnięcia uczniów lub obniżyć kryteria procentowe, jeżeli zapoznają uczniów i ich 

rodziców ze znaczeniem tych symboli oraz kryteriami procentowymi i umieszczą legendę w 

dzienniku lekcyjnym. 

5. Podstawowymi formami sprawdzenia bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia w szkole 

są:  

1) sprawdzian (praca klasowa) – pisemna forma kontroli wiedzy ucznia trwająca co 

najmniej 35 minut, obejmująca zakres wiedzy zawarty w dziale, partiach materiału, 

zapowiedziana uczniom co najmniej tydzień wcześniej z wpisem do dziennika 

elektronicznego LIBRUS,  

a) nieobecność ucznia na sprawdzianie usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, 

osobistą lub pisemną informacją rodzica, zobowiązuje nauczyciela do ustalenia 
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drugiego terminu przeprowadzenia sprawdzianu, nie później jednak niż dwa 

tygodnie od daty wstawienia ocen do dziennika,  

b) uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela; uzyskana ocena z poprawy jeżeli jest wyższa od oceny 

pierwotnej,  wpisywana jest  w dzienniku obok oceny pierwotnej,    

c) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu 

tygodnia co najwyżej 3 sprawdziany wiedzy osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych;  

2) kartkówka – niezapowiedziana forma sprawdzianu, obejmująca zakres wiedzy co 

najwyżej z trzech ostatnich lekcji;  

3) minutka – niezapowiedziana pisemna forma kontroli wiedzy ucznia trwająca co 

najmniej 5 minut, obejmująca zakres wiedzy z ostatniej lekcji, z której ocena jest 

równoważna z oceną z odpowiedzi ustnej; 

4) odpowiedź ustna – ustna forma kontroli wiedzy ucznia, obejmująca zakres wiedzy z 

trzech ostatnich lekcji;  

5) praca domowa – związana z lekcją, jako uzupełnienie treści omawianych na lekcji lub 

służąca utrwaleniu tych treści.  

6. Nauczyciele przedmiotowi mogą wprowadzić dodatkowe formy kontroli oceny osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, określając je w wymaganiach edukacyjnych. 

7. Oceny śródroczne i roczne ustala się według kryteriów:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) posiada wiedzę i umiejętności obowiązuje programie nauczania w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie,  

c) proponuje rozwiązania nietypowe lub rozwiązuje problemy (zadania) 

obowiązujące zgodne z programem nauczania dla danej klasy, lub  

d) wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy 

w olimpiadach przedmiotowych i innych formach rywalizacji międzyszkolnej, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) opanował pełny zakres wiadomości wynikający z programu nauczania przedmiotu 

w danej klasie,  
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b) poprawnie posługuje się wiedzą, samodzielnie rozwiązuje założone problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych 

sytuacjach,  

c) precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologia naukową,  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu 

nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe  

i merytoryczne,  

b) potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań 

teoretycznych lub praktycznych,  

c) nie popełnia błędów w podstawowej terminologii,  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) zna treści na stopień dopuszczający,  

b) rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne do dalszej edukacji,  

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji,  

b) potrafi, przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne lub 

praktyczne,  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych,  

a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.  

§ 24.1. Klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania ucznia odbywa się według następującej 

skali:  

1) wzorowe, - wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – popr.; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng.. 

1a. Śródroczna i roczna klasyfikacja zachowania uwzględnia następujące obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
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2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) aktywność w działaniach na rzecz klasy i szkoły. 

2. Oceny śródroczne i roczne zachowania ustala się według kryteriów:  

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą,  

w szczególności:  

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania  

w szkole i środowisku,  

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów,  

a także w swoim otoczeniu,  

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  

d) jest pilny w nauce, sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków i zadań 

powierzonych przez nauczycieli,  

e) nie spóźnia się i systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia lekcyjne, a dni 

nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole,  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz  

w szczególności:  

a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy,  

b) nie prowokuje kłótni i konfliktów oraz w nich nie uczestniczy,  

c) sporadycznie zdarza mu się spóźniać na zajęcia edukacyjne i w semestrze ma do 

10 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych i lub  

3 spóźnienia,  

d) właściwie reaguje na upomnienia i uwagi,  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) wywiązuje się ze wszystkich obowiązków ucznia wynikających ze statutu,  

b) uczestniczy w życiu klasy,  

c) cechuje go kultura osobista wobec dorosłych i rówieśników,  

d) szanuje mienie szkolne i kolegów,  



15 
 
 

e) przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej,  

f) nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa innych środków odurzających, 

szkodliwych dla zdrowia,  

g) nie używa wulgarnego słownictwa,  

h) chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły,  

i) zdarza mu się spóźniać na zajęcia edukacyjne (do 7 spóźnień) i posiada nie więcej 

niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,  

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia,  

b) nie lekceważy osób dorosłych, pracowników szkoły i kolegów,  

c) nie pije alkoholu, nie pali papierosów na terenie szkoły, nie używa innych środków 

odurzających, szkodliwych dla zdrowia,  

d) przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej,  

e) zdarza mu się spóźniać na zajęcia edukacyjne (do 7 spóźnień) i posiada nie więcej 

niż 40 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,  

f) zdarza mu się niewłaściwie reagować na upomnienia, w semestrze otrzymał co 

najmniej trzy uwagi , np. o niewłaściwym zachowaniu, nie więcej jednak niż  

6 uwag;  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w szczególności:  

a) ma lekceważący stosunek do dorosłych, pracowników szkoły i rówieśników,  

b) nie przestrzega zasad higieny i estetyki osobistej,  

c) niszczy mienie szkolne i kolegów,  

d) nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły,  

e) spóźnia się na zajęcia edukacyjne (powyżej 7 spóźnień), świadomie opuszcza 

wybrane przez siebie zajęcia edukacyjne i posiada od 40 do 60 godzin 

nieobecności nieusprawiedliwionych,  

f) prowokuje kłótnie i konflikty oraz w nich uczestniczy;  

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który, mimo stosowanych środków wychowawczych:  

a) narusza przepisy prawa, w tym postanowienia Statutu, w szczególności poprzez: 

bójki, zastraszanie kolegów, posiadanie i rozprowadzanie narkotyków, pije 

alkohol, pali papierosy szczególnie na terenie szkoły,  

b) nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego i w semestrze ma ponad 60 godzin 

nieobecności nieusprawiedliwionych.  
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§ 24a. 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną 

przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż 

przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku 

szkolnego: 

1) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie 

przekracza 5%; 

2) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%; 

3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich 

poprawy; 

4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na 

koniec roku. 

3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu 

pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie. 

4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, 

ustala termin sprawdzianu. 

5.  Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie  

z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach 

edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału 

obejmuje II półrocze. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także 

ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki lub wychowania fizycznego, z których 

ma formę zajęć praktycznych. 

7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja w skład, której wchodzą nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. 

8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.  

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną, 
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10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu 

przechowuje się jeden rok. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało 

potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych,  

o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie zachowania. 

 

§ 25.1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

   4a. . Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

4b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w  ust. 2; 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.  

4c. W skład komisji, o której mowa w ust. 4a, dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 

wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4d. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza komisja w składzie: 

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

przewodniczący; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

4e. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4b pkt 2-4 oraz  

z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do 

egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

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

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4g.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 4e, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4h. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4i. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

      4j. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się   

      egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych  

i wychowania fizycznego; 
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2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4k. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

4l. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem    

      §  25a ust. 1 oraz  § 26 ust. 4.  

4m. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 4b pkt. 3-4 nie 

obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4n. Z 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, o której mowa w ust. 4c i 

4d; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4o. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

 o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny w technikum z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie 

ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.  

6. Uczniowi nieklasyfikowanemu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji  

z przebiegu nauczania w miejsce oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”.  

§ 25a. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

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

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna 

 z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

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

wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §  26 ust. 4. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z 

uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
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prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace 

ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację  

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest 

ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 26.1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który z wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne  roczne oceny klasyfikacyjne, o 

których mowa w § 23 ust. 1a, z zastrzeżeniem ust. 10.  

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

3. Uczeń, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.  

4. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę klasyfikacyjną „niedostateczny” z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

5. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły, jednak nie później niż w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

6. Dyrektor szkoły powołuje do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego komisję.  

7.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły 

7a. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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7b. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

8. Dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły na wniosek ucznia lub rodziców 

wyznacza nowy termin, nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.  

9. Uczeń lub rodzic ucznia może zapoznać się z dokumentacją z egzaminu poprawkowego, 

może ją kopiować i fotografować. 

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

11. Ocena z egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Uczeń lub rodzic ucznia może zgłosić zastrzeżenia do oceny z egzaminu poprawkowego, 

jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

§ 27. 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

 

IV. Cele i zadania Zespołu Szkół. 

 

§ 28.1. Nauczanie i wychowanie w Zespole Szkół jest kontynuacją nauczania i wychowania 

gimnazjalnego etapu kształcenia. 

2. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela Zespołu Szkół jest 

1) dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów, 

2) kształtowanie umiejętności określonych w podstawach programowych, 
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3) przygotowanie uczniów do dorosłego życia oraz do dokonania trafnego wyboru drogi 

dalszego kształcenia lub podjęcia pracy, 

3. Uczniowie Liceum, Technikum Szkoły Branżowej w szczególności są przygotowywani do 

podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana 

informacji, postęp naukowo-techniczny. 

4. Kształcenie i wychowanie stanowi integralny proces realizowany przez wszystkich 

nauczycieli. 

§ 29. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie 

z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie 

umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),  

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi  

i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej. 

§ 30. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, 

3) prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, 

4) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

5) przygotowywania do publicznych wystąpień, 

6) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

7) podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

8) skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 
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9) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

10)  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

11)  efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 

12)  odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków, 

13)  rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

14)  przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 

 

§ 31.1. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań 

wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne 

życie i rozwój osobowy. 

2. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu 

rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym – w tym zdrowotnym, 

psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, 

wspierając przy tym: 

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej 

edukacji na danym etapie, 

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie 

dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością 

za innych, wolności własnej z wolnością innych, 

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

5) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości, 

7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

zgodnie z rozporządzeniem MEN w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych takich jak rozmowy o charakterze socjoterapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej; 

5) warsztatów; 

6) porad; 

7) konsultacji.  

4. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku 

trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.   

 

§ 32.1. Zespół szkół realizuje podstawę programową w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, 

o której mowa w § 10a pkt 10.  

2. Szczegółowe treści kształcenia zawarte są w programach tworzących szkolny zestaw 

programów nauczania.  

§ 33.1. Szczegółowe cele, zadania i formy działań wychowawczych i zapobiegawczych 

określają: program wychowawczo-profilatyczny.  

2. Szkoła prowadzi działania wychowawcze w celu wczesnego rozpoznania, zapobiegania  

i eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i demoralizacji młodzieży. 

3. W sytuacjach kryzysowych, czyli w przypadku zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają 

bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu uczniów, zdarzeń świadczących o demoralizacji uczniów, 

pracownicy szkoły podejmują interwencję, zapewniając uczniom bezpieczeństwo, informują 

Dyrektora szkoły o zajściu i w razie konieczności współdziałają z instytucjami 

pozaszkolnymi. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia instytucje pozaszkolne i wyraża zgodę na ich interwencję na 

terenie szkoły. 

5. W sytuacjach kryzysowych, obejmujących swym zasięgiem terytorium Polski, oraz 

odgórnych zarządzeń na szczeblu ministerialnym, Dyrektor podejmuje szczególne środki w 

celu zapewnienia uczniom realizacji podstawy programowej. 

 

V. Organy Zespołu Szkół. 
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§ 34. Organami szkoły są: 

1) dyrektor zespołu;   

2) rada pedagogiczna;  

3) samorząd uczniów reprezentowany przez „Radę Uczniów”;   

4) rada rodziców.   

§ 35.1. Dyrektor szkoły jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

nauczycielem, wychowawcą i opiekunem uczniów. 

2. Dyrektor szkoły przekazuje radzie pedagogicznej informacje za pomocą: 

1) zarządzeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 

2) wpisów w kartach zastępstw wywieszanych na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, 

3) ustnych komunikatów przekazywanych podczas zebrań, 

4) wpisów w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

§ 36. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

6) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych 

nagród; 

7) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi   w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

10) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 
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11) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie 

członków rady; 

12) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

13) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i innych pracowników. 

4. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia 

kuratora oświaty i organ prowadzący. 

5. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa                   

w § 34 pkt 2, 3, 4. 

 

§ 37.1.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne,   

           wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych  

           regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

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

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie 

rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. 

Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako 

nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych; 

2)  projekt planu finansowego szkoły; 

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

wyróżnień; 

4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na 

posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 38.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1) rada uczniów; 

2) samorząd oddziałowy. 

3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd uczniowski dokonuje wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego.  

5. Rada uczniów reprezentuje całą społeczność uczniowską na forum szkolnym 

i pozaszkolnym. 
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6. Rada uczniów opracowuje i realizuje roczny plan pracy. 

7. Rada uczniów:  

1) może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw ucznia, o których mowa w ustawie o systemie oświaty oraz Konwencji o 

Prawach Dziecka; 

2) typuje ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

8. Rada uczniów wydaje opinię dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. 

9. W zebraniach organów rady uczniów mogą, za zgodą opiekuna, uczestniczyć osoby 

niebędące jego członkami. 

10. Rada uczniów, poprzez swoich przedstawicieli, informuje na bieżąco uczniów o swojej 

pracy. 

11. Rada uczniów wykonuje inne zadania wynikające z aktów obowiązującego prawa. 

12. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego szkoły uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i 

powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

§ 39.1. Rada rodziców jest wewnątrzszkolną reprezentacją ogółu rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

3. Rada rodziców wykonuje inne zadania wynikające z aktów obowiązującego prawa. 

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

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad 

oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców. Regulamin rady 

rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Rada rodziców uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, Program Wychowawczy 

Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 40.1. Organy Zespołu Szkół kierują się w swej działalności określonymi w statucie 

nadrzędnymi celami i zadaniami szkoły. 

2. Organy współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa w zakresie swych kompetencji. 
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3. Współpraca i współdziałanie organów polega między innymi na: 

1) możliwości wzajemnego zaproszenia się przedstawicieli innych organów na 

posiedzenia; 

2) przekazywaniu informacji o zmianach w regulaminach swej działalności oraz 

podjętych uchwałach w ramach swych kompetencji stanowiących (kopie uchwał 

przekazywane są dyrektorowi szkoły). 

4. Dyrektor szkoły jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi 

organami i rozstrzyga spory, kierując się dobrem publicznym i obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku, gdy do konfliktu dochodzi pomiędzy dyrektorem szkoły, a innym organem 

szkoły, organem rozstrzygającym sprawę jest organ prowadzący szkołę.  

6. Od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do odpowiednich organów 

zewnętrznych. 

 

VI. Organizacja pracy Zespołu Szkół. 

 

§ 41.1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych określają 

przepisy rozporządzenia ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły. 

§ 42. Działania edukacyjne szkoły opisane są  w programach zawartych w szkolnym zestawie 

programów nauczania.  

§ 43. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

danym roku szkolnym realizują zajęcia dydaktyczne określone planem nauczania zgodnym z 

ramowym planem nauczania i szkolnym zestawem programów. 

§ 44.1. Organizację obowiązkowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

religii lub etyki określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

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

2. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

§ 45.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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2. Dokumentacja z zajęć prowadzona jest w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Wpisu 

dokonuje nauczyciel na każdej lekcji. 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i 

informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś 

zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26 osobowych. 

 

§ 46.1. Zajęcia, o których mowa w § 44 mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek (obozy naukowe, 

wycieczki krajowe i zagraniczne, wymiany zagraniczne), 

2. Szczegółowe zasady organizowania, prowadzenia i dokumentowania wycieczek i imprez 

określają odpowiednie regulaminy wydane zarządzeniem dyrektora szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone: 

1) na terenie szkół wyższych, instytucji kulturalnych, centrów kształcenia praktycznego, 

u pracodawców, 

2) przez pracowników jednostek wymienionych w pkt.1 na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

4. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych z powodu oddelegowania go przez 

dyrektora szkoły, wychowawcę lub nauczyciela do innych zadań edukacyjno-

wychowawczych, jego nieobecność na lekcji odnotowana jest w dzienniku słowem 

„delegacja” i nie jest wliczana do jego frekwencji. 

§ 47. Kształcenie uczniów może odbywać się za granicą na podstawie umów 

międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkołę,  

organ prowadzący szkołę, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, 

placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie 

podmiotów zagranicznych. 

 

§ 47a. 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów wszystkich klas.  
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2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę 

zawodowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN z 30.04.2013r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), zmierzające do 

stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych 

uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i 

ich realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz 

uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów 

umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia 

naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami. 

4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz 

stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych  

do różnorodnych zakładów i instytucji. 

 

§ 48.1. Zespół Szkół prowadzi bibliotekę szkolną będącą interdyscyplinarną pracownią 

szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców. 

2. Biblioteka szkolna czynna jest trzy dni w tygodniu po 5 godzin i dodatkowo w czasie 

spotkań z rodzicami na wywiadówkach: 

1) gromadzi, we współpracy z nauczycielami, księgozbiór niezbędny do realizacji 

programów nauczania, 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów, 

3) prowadzi wybrane zajęcia edukacyjne. 

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Czytelnia szkolna jest miejscem samodzielnej pracy uczniów pod opieką nauczyciela. 

5. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z 

potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 
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2)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną; 

6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych; 

8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

9) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

 

6. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie 

rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania 

nawyku czytania  i samokształcenia; 

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia 

materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć 

bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć; 

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 

rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o 

czytelnictwie, literaturze pedagogicznej; 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 

wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć 

edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

 

7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, 
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źródłowych        i tekstowych; 

3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4) konserwacja zbiorów; 

5) inwentaryzacja i selekcja zbiorów; 

6) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych; 

9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

8. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, 

porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie 

środków trwałych (książki) tego działu. 

9. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

 

§ 49.1.Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych  

i specjalistycznych. 

2.Zajęcia praktyczne dla uczniów organizuje się w celu opanowania przez nich umiejętności 

zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

3.Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania zdobytej wiedzy 

teoretycznej i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

4.Praktyczna nauka zawodu może być realizowana w warsztatach szkolnych, pracowniach 

szkolnych oraz przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach państwowych, jednostkach 

organizacyjnych osób prawnych i fizycznych – w wymiarze zgodnym z przepisami w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

5.Podstawą organizowania praktycznej nauki zawodu poza zespołem jest umowa zawarta 

między dyrektorem a zakładem pracy bądź inną szkołą prowadzącą warsztaty. 

6.Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,  

w tym również w okresie ferii letnich. 
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7.W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich, odpowiedniemu 

skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających 

te praktyki. 

8.Szczegółowe zasady organizowania praktyk zawodowych i specjalistycznych określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 50.1. W czasie trwania zajęć edukacyjnych nie wolno używać telefonów 

komórkowych. 

2. Dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery, odtwarzacze i inne urządzenia rejestrujące mogą 

być wykorzystywane w procesie dydaktycznym wyłącznie za zgodą i wiedzą nauczyciela. 

 

VII. Bezpieczeństwo uczniów 

  

§ 51. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniom  

i pracownikom, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

§ 52. Dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami: 

1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję; 

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciele dyżurujący; 

3) w czasie zajęć pozaszkolnych oraz wycieczek – wyznaczeni kierownicy 

i opiekunowie; 

4) w czasie zajęć i imprez pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły – 

wyznaczeni nauczyciele. 

§ 53.1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

2. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa może zostać nauczyciel. 

3. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy przede wszystkim: 

1) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących 

bezpieczeństwa; 

2) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa społeczności szkolnej; 

3) współpraca ze środowiskiem, w tym z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, policją, 

prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole  

w rozwiązywaniu w niej problemów.  



37 
 
 

4. Szczegółowe zadania i procedury działania koordynatora ds. bezpieczeństwa określa 

opracowany przez dyrektora zakres obowiązków koordynatora ds. bezpieczeństwa.  

§ 54.1. Zasady sprawowania przez nauczycieli dyżurów podczas przerw określa regulamin 

dyżurów. 

2. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad 

uczniami oraz zasady ich dokumentowania określa regulamin wycieczek. 

3. Zasady udziału uczniów i opieki nauczycieli nad uczniami podczas imprez organizowanych 

w szkole, w trakcie zajęć lekcyjnych określa regulamin organizacji szkolnych. 

4. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa w salach lekcyjnych, pracowniach, pracowniach 

ćwiczeń praktycznych, w salach gimnastycznych i na boisku szkolnym, określają właściwe 

dla danego typu pomieszczenia regulaminy bhp, instrukcje stanowiskowe i instrukcje 

bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. 

5. Nauczyciele, prowadzący zajęcia, zapoznają uczniów na pierwszej lekcji nowego roku 

szkolnego z regulaminami bhp i instrukcjami stanowiskowymi a temat zajęć odnotowują  

w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

6. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania zasad zawartych w regulaminach i instrukcjach. 

 

§ 55.1. Nad uczniami, którzy podczas zajęć w szkole zgłaszają złe samopoczucie, 

opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna, nauczyciel lub pracownik szkoły. 

2. Jeśli uczeń ze względu na stan zdrowia nie może brać udziału w zajęciach, osoba 

sprawująca nad nim opiekę zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców  

i czeka na ich przybycie. 

3. W uzasadnionych przypadkach wzywa się pomoc lekarską. 

4. Leki uczniowi może podawać wyłącznie pielęgniarka szkolna tylko po wywiadzie 

z rodzicami lub w przypadku stałego zlecenia lekarskiego. 

§ 56. Sposób postępowania w razie wypadku, któremu ulega uczeń podczas zajęć na terenie 

szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 57. W sytuacji zagrożenia zbiorowego obowiązują zasady określone w odpowiednich 

instrukcjach. 

 

VIII. Uczniowie 
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§ 58. Plan naboru do Zespołu Szkół zatwierdzany jest przez organ prowadzący. 

§ 59.1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za: 

1) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, 

2) wynik uzyskany z egzaminu gimnazjalnego, 

3) inne udokumentowane osiągnięcia kandydata. 

2. W stosunku do laureatów konkursów, uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego  

i uczniów, którzy ukończyli gimnazjum za granicą obowiązują zasad przyjęć zawarte  

w odrębnych przepisach. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum muszą dołączyć do dokumentacji 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie. 

4. Tryb przyjęć ustala rada pedagogiczna na podstawie stosownych przepisów zawartych 

w regulaminie rekrutacji. 

§ 60. Kandydat, zakwalifikowany przez szkolną komisję rekrutacyjną do przyjęcia do 

szkoły, po złożeniu oryginałów dokumentów, staje się uczniem szkoły z dniem rozpoczęcia 

nauki. 

§ 61.1. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły w czasie trwania roku szkolnego 

przygotowuje się odpis lub ksero arkusza ocen oraz dołącza się wykaz ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia. 

2. W przypadku zmiany typu szkoły, zawodu albo oddziału, w którym realizowane są inne niż 

dotychczas przedmioty w zakresie rozszerzonym, uczeń uzupełnia różnice programowe: 

1) w przypadku zrealizowanej mniejszej ilości godzin, na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia; 

2) w przypadku, kiedy przedmiot nie był realizowany, przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny w ustalonym, z uczniem i jego rodzicami, terminie. 

3. Uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może zmienić poziom grupy językowej lub 

nauczany język obcy na inny język obcy, którego się uczył bądź uczy we własnym zakresie. 

§ 62. Uczniowie mają prawo do: 

1) wszechstronnego rozwoju, rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów; 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy, ochrony i poszanowania godności; 
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3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają dobra innych osób; 

4) systematycznej, umotywowanej, jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych; 

5) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

6) zapoznania się z planem dydaktycznym, z celami i treściami nauczania oraz 

stawianymi wymaganiami; 

7) pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, działania w organizacjach 

funkcjonujących w szkole; 

8) korzystania z systemu stypendiów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 62a. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych 

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 

4. Rada powiatu   uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie powiatu, który dostępny 

jest w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego. 

5. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje  

Starosta Powiatu Pruszkowskiego. 

6. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

 

§ 63.1. Ogół uczniów szkoły może wybrać spośród grona rady pedagogicznej rzecznika 

praw ucznia. 

2. Rzecznik praw ucznia wybierany jest w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym 

spośród zgłoszonych przez uczniów kandydatów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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3. Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o regulamin, który musi być zaakceptowany 

przez dyrektora szkoły pod względem zgodności ze statutem i obowiązującym prawem 

oświatowym. 

4. Do kompetencji rzecznika praw ucznia należy: 

1) obserwowanie realizacji praw ucznia, określonych niniejszym statutem oraz 

szczegółowymi przepisami oświatowymi, i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

2) reprezentowanie interesów uczniów wobec rady pedagogicznej oraz dyrektora 

szkoły, 

3) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 

4) rozstrzyganie wszelkich spraw spornych między uczniami i gronem pedagogicznym, 

5) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia, 

6) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o ich prawach. 

5. Wyboru rzecznika praw ucznia dokonuje się na okres dwóch lat.  

6. W przypadku rezygnacji osoby wybranej przed upływem kadencji – dyrektor szkoły 

zarządza niezwłocznie nowe wybory. 

7. Odwołanie rzecznika praw ucznia może nastąpić na wniosek 51% uczniów szkoły i jest 

dokonywane przez dyrektora szkoły. 

§ 64. W zakresie oceniania szkoła gwarantuje w szczególności: 

1) niezależność ocen z zajęć edukacyjnych od oceny zachowania, 

2) informację o przewidywanych ocenach rocznych lub końcowych na dwa tygodnie 

przed klasyfikacją, 

3) uzasadnienie wystawionej oceny, 

4) możliwość podwyższania oceny rocznej lub końcowej,  

5) możliwość zgłaszania zastrzeżeń do ustalonej oceny rocznej lub końcowej.   

§ 65. Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 

1) uczyć się i systematycznie przygotowywać do zajęć edukacyjnych, 

2) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, 

3) nie opuszczać podczas zajęć terenu szkoły bez zgody wychowawcy lub dyrektora 

szkoły, 

4) przedstawić w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły pisemnego usprawiedliwienia 

swoich nieobecności w szkole; w przypadku ucznia niepełnoletniego takie 

usprawiedliwianie  podpisują rodzice ucznia; 

5) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 
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5a) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę lub ponieść koszty naprawy, w przypadku 

uczniów niepełnoletnich – koszty ponoszą rodzice; 

6) być czystym, nosić na terenie szkoły estetyczny, schludny i skromny strój; 

7) zmieniać obuwie i okrycie wierzchnie w szatni szkolnej zgodnie z regulaminem 

korzystania z szatni uczniowskiej; 

8) posiadać strój sportowy podczas zajęć wychowania fizycznego; 

9) pełnić dyżur w klasie zgodnie z ustaleniami z wychowawcą; 

10) przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz  e-papierosów; 

11) przestrzegać zakazu picia alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych; 

posiadanie tych substancji w szkole lub na zajęciach organizowanych poza szkołą jest 

równoznaczne z ich niedozwolonym wykorzystaniem; 

12) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom; 

13) szanować poglądy, przekonania, wolność i godność osobistą drugiego człowieka; 

14) nie okazywać wrogości i nietolerancji wobec innych osób; 

 15) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły, zaleceniom rady 

pedagogicznej, nauczycieli oraz rady uczniów, bezwzględnie stosować się do 

regulaminów szkolnych. 

§ 66.1. Niespełnienie obowiązku dni nauki, przez które należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę, podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku nierealizowania obowiązku nauki przez niepełnoletniego ucznia 

i nieskuteczności działań jego rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie wydział 

edukacji właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia, który podejmuje dalsze czynności 

administracyjne.    

§ 67. Uczniowie podlegają szkolnemu systemowi nagród i kar. 

§ 68. Uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwałę udzielaną uczniowi przez wychowawcę lub nauczyciela; 

2) pochwałę udzielaną uczniowi przez dyrektora szkoły; 

3) nagrodę książkową lub rzeczową; 

4) dyplom; 

5) świadectwo z wyróżnieniem; 

6) list gratulacyjny skierowany do rodziców ucznia. 
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§ 69.1. Uczniowie mogą otrzymać następujące kary: 

1)  upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy za: 

a) niewłaściwe zachowanie w szkole lub na zajęciach organizowanych poza szkołą, 

b) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, 

c) częste spóźnienia; 

2) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły, za: 

1) niewłaściwe zachowanie w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych organizowanych 

przez szkołę, jeśli dotychczasowe oddziaływania wychowawcze nie przyniosły 

rezultatów; 

2) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, jeśli upomnienie wychowawcy nie 

przyniosło rezultatu; 

3) częste spóźnienia, jeśli upomnienie wychowawcy nie przyniosło rezultatu. 

4. Naganę udzieloną przez dyrektora szkoły, na wniosek członka rady pedagogicznej,  

w szczególności za: 

1) złośliwe niszczenie mienia szkoły; 

2) lekceważącą postawę wobec poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) używanie wulgarnych słów lub gestów; 

4) używanie przemocy; 

5) okazywanie wrogości i nietolerancji; 

6) naruszenie wolności i godności osobistej człowieka; 

7) nakłanianie koleżanek i kolegów do zachowań naruszających organizację pracy  

w szkole lub na zajęciach organizowanych poza szkoła; 

8) dwukrotne uzyskanie upomnienia dyrektora szkoły i powód do ukarania po raz trzeci; 

9) palenie papierosów lub e-papierosów na terenie szkoły lub na zajęciach 

organizowanych poza szkołą; 

10)  za przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;  

11)  za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i statutu szkoły. 

2. Wychowawca przygotowuje dwa egzemplarze upomnienia lub nagany dyrektora szkoły, 

jeden z nich otrzymuje uczeń, o czym niezwłocznie powiadamiani są rodzice ucznia, drugi 

zostaje dołączony do akt ucznia. 

3. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie i jednocześnie zostały wykorzystane środki 

kary przewidziane w ustępach poprzedzających może być przeniesiony do innego oddziału 

klasowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. 
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Decyzja nie ma charakteru decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

§ 70. Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do 

obrony i może stanowić podstawę do uchylenia kary. 

§ 71. Tryb odwoławczy od kary i tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznawanej nagrody: 

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary lub zgłoszenia 

zastrzeżeń do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od doręczenia kary. 

2. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni ustosunkowuje się do odwołania lub zgłoszonych zastrzeżeń 

do przyznanej nagrody, analizuje sprawę, bada, ewentualne, nowe fakty i informuje 

zainteresowanych o podjętej decyzji. 

3. Nieustosunkowanie się dyrektora szkoły do odwołania lub zgłoszonych zastrzeżeń do 

przyznanej nagrody w określonym terminie powoduje unieważnienie kary lub cofnięcie 

przyznanej nagrody. 

4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wstrzymaniu wykonania kary, jeśli uczeń uzyska 

poręczenie klasowego zespołu nauczycieli i samorządu klasowego. 

§ 72.1. „1. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Skreślenie  

z listy uczniów następuje w drodze decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

           2. Uczeń może być skreślony w szczególności za: 

1) nieprzestrzeganie zakazu picia alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych, 

posiadanie tych substancji w szkole lub na zajęciach organizowanych poza szkołą, 

2) ordynarne, agresywne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników lub uczniów szkoły,  

w tym również okazywanie wrogości i nietolerancji wobec innych oraz lekceważącą postawę 

wobec poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) rozpowszechnianie oszczerczych opinii o szkole, 

4) dezorganizację obowiązkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych lub nakłanianie innych  

do zachowań naruszających organizację pracy w szkole lub innych zajęciach organizowanych 

przez szkołę, 

5) umyślne stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu nauczycieli, pracowników  

i uczniów szkoły, 

6) samowolne oddalenie się od grupy podczas wycieczki lub na zajęciach organizowanych  

w szkole i poza szkoła, 

7) otrzymanie dwóch nagan podczas etapu, 

8) fałszowanie dokumentacji, 
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9) opuszczenie w roku szkolnym powyżej 100 godzin zajęć edukacyjnych  

bez usprawiedliwienia, jeśli wykorzystano dostępne formy oddziaływań wychowawczych, 

10) umyślne niszczenie mienia szkoły. 

 3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów  

po przeanalizowaniu uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cech dodatnich  

i ewentualnych okoliczności łagodzących dotyczących zachowania ucznia. Uchwała Rady 

Pedagogicznej w swojej treści, nie jest wiążąca dla Dyrektora szkoły, 

    4.Dyrektor występuje do Samorządu Uczniowskiego o wyrażenie opinii w sprawie skreślenia 

ucznia z listy uczniów, zapoznając z okolicznościami sprawy, bez informowania o podjętej 

uchwale przez Radę Pedagogiczną. 

    5. Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia Samorządu Uczniowskiego 

nie jest wiążąca dla Dyrektora Szkoły, jednakże jest wymagana do podjęcia decyzji o skreśleniu 

ucznia z listy uczniów, a jej brak decyzję podjętą przez Dyrektora Szkoły w sprawie skreślenia 

czyni niezgodną z prawem. 

    6. Postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów prowadzi się  

w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a decyzja o skreśleniu ma 

charakteru decyzji administracyjnej w rozumieniu art. 104 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i powinna spełniać wymogi dla decyzji administracyjnych, określone  

w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

    7. Decyzję dostarcza się stronom na piśmie, wraz z pouczeniem o trybie odwoławczym. 

    8. Przed upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, chyba  

że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

    9.  Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w akta sprawy na całym 

etapie postępowania, jak również po jego zakończeniu o czym informuje się na piśmie. 

   10. Jeżeli złożono odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, 

przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty. 

    11. Jeśli dyrektor szkoły przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie. 

    12. Jeśli dyrektor szkoły podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest zobowiązany 

przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, którym jest 

Kurator Oświaty.”. 

 

IX. Nauczyciele i inni pracownicy. 

 

§ 73.1.  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie  z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 
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2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim 

dyrektor szkoły. 

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

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

 

§ 74.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za realizację powierzonych mu zadań, a w szczególności: 

1) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej; 

2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wychowawczego  

i opiekuńczego; 

3) decyduje o doborze programów, podręczników, metod i form nauczania; 

4) systematycznie, jawnie ocenia uczniów, uzasadniając ocenę na podstawie określonych 

wymagań i motywuje do lepszej pracy; 

5) przestrzega wewnątrzszkolnych zasad oceniania i przedmiotowych zasad oceniania; 

6) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych, współpracując  

z pedagogiem szkolnym i placówkami pozaszkolnymi; 

7) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych i na zajęciach 

organizowanych poza szkołą; 

8) pełni dyżury podczas przerw na podstawie regulaminu  zgodnie z ustalonym planem 

dyżurów; 

9) przestrzega procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia i na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa; 

10)  opiekuje się powierzoną pracownią przedmiotową; 

11)  bierze udział w doskonaleniu zawodowym i podnosi swoje kwalifikacje, dąży do 

pełni rozwoju osobistego; 

12)  prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13)  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców lub 

opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z planu pracy 

dydaktycznej i przedmiotowych zasadach oceniania; 

14)  przestrzega procedur związanych z egzaminem maturalnym i egzaminem 
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potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15)  kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

16)  dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów; 

17)  przestrzega przepisów obowiązującego prawa; 

18)  realizuje podstawę programową przewidzianą dla określonego rodzaju szkoły. 

§ 74.2 W sytuacji kryzysowej do zadań nauczycieli należy: 

a. realizacja podstawy programowej, 

b. prowadzenie zajęć w  formie, zapewniającej realizację podstawy programowej, 

c. przekazanie uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego wyboru portalu 

społecznościowego do celów prowadzenia zajęć na odległość  lub wykorzystanie 

dziennika elektronicznego, 

d. umieszczanie w dzienniku elektronicznym wszelkich informacji dotyczących np. 

zapisów lekcji, notatek, zadań domowych czy informacji o sprawdzianie, klasówce lub 

innej metodzie  pracy z uczniem, 

e. prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonywanie powierzonych zadań na 

zasadach przyjętych podczas Rady Pedagogicznej i przechowywanie jej, jako 

dokumentu potwierdzającego wkład pracy do odwołania przez Dyrektora Szkoły, 

f. posiadanie dodatkowej dokumentacji pracy zdalnej – zarządzenie Dyrektora Szkoły, 

g.  informowanie o czasie i sposobie realizacji zaplanowanych działań kontrolnych, 

wykonanych prac, przyjmują formę. 

Nauczyciel 

1. Przekazuje informację dotyczącą formy zaliczenia określonej partii materiału. 

a. prace pisemne – sprawdzian – termin ustala nauczyciel, 

b. prace pisemne – wypracowanie – j.w., 

c. test online –  j.w., 

d. zadania matematyczne – j.w., 

e. inne prace domowe z przedmiotów zawodowych (opisowe lub zadaniowe), 

f. określa sposób poprawy, czas i miejsce. 
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2.  W sytuacji kryzysowej uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad szczególnych do 

momentu odwołania przez Dyrektora Szkoły po uprzednim komunikacie z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej 

1. Realizacja podstawy programowej, sprawdzanie wiedzy ucznia, określane są w 

następujący sposób: 

a. sumiennie i samodzielnie wykonywać zadawane prace, 

b. powielanie prac – zadań domowych z witryn www, skutkuje niezaliczeniem pracy,  

c. zadane prace należy wykonać w wyznaczonym terminie i czasie, 

d. nieprzystąpienie do realizacji zadań skutkuje brakiem zaliczenia, a w rezultacie 

otrzymaniem oceny niedostatecznej, 

e. za zgodą nauczyciela uczeń może poprawić zadanie, jednak może ono przyjąć inną 

formę niż pierwotne, 

f. uczeń ma obowiązek logować się do systemu i na bieżąco sprawdzać informacje 

zamieszczane w dzienniku elektronicznym, 

g. brak logowań do systemu przez ucznia skutkuje brakiem obecności, co w efekcie 

może mieć wpływ na klasyfikowanie i promowanie, 

h. uczeń informuje wychowawcę klasy o trudnościach, uniemożliwiających realizację 

podstawy programowej. 

 

§ 75.1. W ramach rady pedagogicznej nauczyciele pracują w następujących zespołach  

i komisjach: 

1) klasowe zespoły nauczycieli, 

2) zespoły przedmiotowe, 

3) zespoły i komisje zadaniowe powoływane w miarę potrzeb przez dyrektora szkoły. 

2. Skład poszczególnych zespołów i komisji ustala dyrektor szkoły. 

3. Pracą zespołów i komisji kierują przewodniczący powołani przez dyrektora szkoły na 

wniosek członków zespołów lub komisji. 

4. Zakres zadań zespołów i komisji zadaniowych określa każdorazowo dyrektor szkoły.  

§ 76.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół 

nauczycielski. 



48 
 
 

2. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należy: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania; 

2) ustalenie i realizacja sposobów pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby 

edukacyjne; 

3) współtworzenie i udział w realizacji programu wychowawczego klasy 

uwzględniającego cele wychowawcze szkoły oraz specyfikę grupy klasowej i potrzeby 

poszczególnych uczniów; 

4) współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz 

informowanie ich o wymaganiach edukacyjnych, zasadach oceniania i postępach 

uczniów w nauce; 

5) zgłaszanie propozycji modyfikacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz zmian do 

statutu szkoły; 

6) wnioskowanie do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie 

ucznia. 

§ 76a. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:  

1) ustalenie harmonogramu pracy zespołu przedmiotowego; 

2) opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego z uwzględnieniem planu pracy 

szkoły, a w szczególności: 

a) ustalenie konkursów, zawodów, 

b) przygotowanie sprawdzianów, testów szkolnych, 

c) ustalenie doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu przedmiotowego, 

d) organizacja imprez szkolnych, 

3) współpraca nauczycieli w zespole przedmiotowym; 

4) wymiana doświadczeń (lekcje koleżeńskie, wymiana materiałami, przekazanie 

informacji ze szkoleń, konferencji itp.); 

5) podnoszenie jakości pracy szkoły; 

6) koordynacja wspólnych działań; 

7) wypracowania sposobu motywowania uczniów; 

8) realizacja planów pracy; 

9) wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń itp.; 

10)  wzajemne wsparcie i pomoc nauczycieli; 

11)  współpraca z innymi nauczycielami i instytucjami wspierającymi oświatę; 

12)  inicjowanie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów; 
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13)  opracowanie szczegółowych zasad ocenia uczniów; 

14)  ustalenie form obniżenia wymagań edukacyjnych dla uczniów.    

§ 76.b.1. Spotkania zespołów odbywają się raz w miesiącu według harmonogramu lub  

w miarę potrzeb.  

2. Zespoły zobowiązane są do przygotowania i przekazania dyrektorowi: 

1) planu pracy zespołów – do 15 września każdego roku;  

2) sprawozdanie z realizacji zadań po zakończeniu zajęć dydaktycznych.  

§ 77.1. Każdym oddziałem opiekuje się wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Wychowawca może być zmieniony: 

1) na własną prośbę uzasadnioną poważnymi przyczynami; 

2) na wniosek rodziców lub Rady Pedagogicznej po udowodnieniu przez wnioskujących 

rażących zaniedbań w pełnieniu obowiązków. 

4. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy 

z wychowawcą. 

5. Na wychowawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przewodniczenie klasowemu zespołowi nauczycieli; 

2) realizacja programu wychowawczego i profilaktyki oddziału opracowana na 

podstawie programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki, 

uwzględniającego cele wychowawcze szkoły, specyfikę oddziału i potrzeby 

poszczególnych uczniów oraz propozycje klasowego zespołu nauczycieli; 

3) zapoznanie uczniów z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki, a 

na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym rodziców uczniów; 

4) poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z klasowych 

zestawów programów nauczania; 

5) współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz 

informowanie o zasadach oceniania i postępach uczniów w nauce; 

6) zgłaszanie propozycji modyfikacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

7) wnioskowanie do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie 

ucznia; 

8)  uczestnictwo w przygotowaniu wycieczki swojego oddziału, nawet jeśli z przyczyn 

obiektywnych nie bierze w niej udziału; 



50 
 
 

9)  sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami na zajęciach szkolnych 

i pozaszkolnych; 

10)  rozwiązywanie konfliktów powstających w grupie klasowej, a także między 

wychowankami a społecznością szkoły; 

11)  współpraca z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i 

zachowaniu uczniów podczas obowiązkowych zebrań lub  

w dodatkowym terminie ustalonym indywidualnie; 

12)  udział w zajęciach integracyjnych dla klas pierwszych; 

13)  współpraca z pedagogiem szkolnym; 

14)  ustalenie ocen zachowania zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego ocenia  

15)  przygotowanie listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów wyróżniających się 

wyjątkowymi osiągnięciami oraz postawą zasługującą na szczególne uznanie; 

16)  występowanie z wnioskami oraz opiniowanie podań wychowanków w sprawie 

pomocy materialnej; 

17)  poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych lub 

końcowych na dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

Rodzic potwierdza podpisem otrzymanie informacji. W razie nieobecności rodzica na 

zebraniu wysłany jest na adres zamieszkania list polecony za potwierdzeniem odbioru, 

§ 78.1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami 

wymagającymi jej; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na 

tle niepowodzeń szkolnych; 

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

i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych 

problemów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania 

rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki 

świadczące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn 
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niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

związanych z etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i  

pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych; 

11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania 

działań wychowawczych nauczycieli. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej 

pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

 

§ 79. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny pracy nauczyciela  

i przepisami prawa oświatowego. 

§ 80.1. W szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i pracowników obsługi 

zwanych pracownikami niepedagogicznymi.  
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2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły jako instytucji publicznej, a także utrzymanie obiektów i ich otoczenia w 

należytym porządku i czystości. 

3. Dyrektor szkoły zatrudnia pracowników niepedagogicznych oraz rozwiązuje z nimi 

stosunek pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Organizację i porządek pracy pracowników niepedagogicznych określają inne przepisy  

i procedury. 

§ 81. Na terenie szkoły mogą, na podstawie odpowiednich przepisów, działać związki 

zawodowe.   

 

X. Rodzice 

 

§ 82. Rodzice biorą czynny udział w proponowanych przez szkołę działaniach 

wychowawczo-opiekuńczych i  angażują środowisko pozaszkolne do pomocy szkole. 

§ 83. Rodzice za szczególnie efektywną pracę na rzecz szkoły są wyróżniani przez 

społeczność szkolną. 

§ 84. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce na spotkaniach z wychowawcą, spotkaniach  

z nauczycielami podczas dni otwartych oraz poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS; 

2) znajomości programów i planów pracy szkoły; 

3) spotkań, które odbywają się według ustalonego harmonogramu oraz w miarę potrzeb; 

4) zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

5) odwoływania się, w trybie określonym w statucie, od decyzji w sprawie kary 

i skreślenia ucznia z listy uczniów; 

6) dostępu do informacji publicznej z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą 

służbową oraz ustawą o ochronie danych osobowych; 

7) informacji o zmianach dokonywanych w statucie. 

 

XI. Postanowienia końcowe. 

 

§ 85.1. Statut szkoły jest dokumentem jawnym, udostępnianym wszystkim zainteresowanym 

w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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2. Statut może być uzupełniany i zmieniany uchwałą rady pedagogicznej: 

1) zmian w statucie dokonuje się z inicjatywy:  

a) przewodniczącego rady pedagogicznej,  

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

c) z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców,  

d) organu prowadzącego szkołę,    

e) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, 

f) samorządu uczniowskiego; 

2) propozycje zmian w Statucie składane są na ręce przewodniczącego rady 

pedagogicznej, którym jest dyrektor szkoły; 

3) rada pedagogiczna rozpatruje przestawione propozycje zmian, dokonuje 

prawidłowego sformułowania zapisów, a następnie przyjmuje zmiany w drodze 

uchwały; 

4) dyrektor szkoły ma 30 dni na dokonanie zmian w statucie licząc od dnia wniesienia 

propozycji zmian; 

5) rada pedagogiczna przyjmuje zmiany do statutu zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 3. Tekst jednolity statutu przesyła się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny  

i organowi prowadzącemu. 

4. Postanowienia statutu stają się obowiązujące po 14 dniach od daty uchwalenia. 

 

 

 

 Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/11/2016/2017 z dnia 08.05.2017 przyjęto zmiany 

do Statutu Szkoły. 

 Tekst jednolity Statutu Szkoły został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej 

nr 2/11/2016/2017 z dnia 08.05.2017r. 

 

 

 Podstawa prawna zmian:  

Tekst Statutu Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie został opracowany na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, 

poz. 624); 
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Piastów, 04 maj 2020 r.    Jarosław Stolarski 

       Dyrektor Szkoły  

       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


