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STATUT 

Zespołu Szkół Transportowo–Elektrycznych 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego 

VII Liceum Ogólnokształcące 

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Transportowo–Elektrycznych  Centrum Kształcenia 

Ustawicznego VII Liceum Ogólnokształcące ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

zwana dalej „Szkołą”.  

2. Siedziba Szkoły mieści się w dwóch budynkach, przy ul. Kantaka 6 i Wolności 10. 

3. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w brzmieniu: 

1) na pieczęciach: VII Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim,  

2) na stemplach: VII Liceum Ogólnokształcące, Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

II. Cele i zadania Szkoły 

§ 2 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie i 

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie dla tych typów szkół publicznych, które 

wchodzą w skład Zespołu Szkół, a także cele i zadania wyznaczone przez organ założycielski 

w pierwszym statucie Zespołu. 

2. Cele i zadania Szkoły: 

1) przygotowanie do dorosłego życia i uczestnictwa w życiu społecznym; 

2) realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska; 

3) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej zdrowotnej oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki w szkole; 

4) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania państwowego 

świadectwa ukończenia szkoły, uzyskania średniego wykształcenia, przystąpienia do egzaminu 

maturalnego. 

 

III. Sposób realizacji zadań 

§ 3 

 

1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje 

odpowiednio swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze, podporządkowuje swoją strukturę 

organizacyjną wyznaczonym zadaniom dydaktyczno–wychowawczym i zatrudnia nauczycieli 

posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia określonych zajęć edukacyjnych 

wyznaczonych w odrębnych przepisach, przestrzegających podstawowe zasady moralne, 

etyczne oraz spełniających odpowiednie warunki zdrowotne. 
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2. Szkoła realizuje wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe 

kształcenia ogólnego, uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, 

umiejętności uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio dla Szkoły. 

3. Realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego odbywa się w oparciu o dopuszczone 

do realizacji w Szkole programy nauczania.  

4. W Szkole realizuje się naukę religii, w formie lekcji, organizowaną na życzenie rodziców 

(opiekunów prawnych) bądź pełnoletnich uczniów oraz naukę etyki na życzenie rodziców lub 

pełnoletnich uczniów. 

5. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje 

całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, 

który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców; 

6. W oparciu o podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązujące ramowe plany nauczania, a 

także przepisy wykonawcze do ustawy w Szkole tworzy się szkolne plany nauczania dla 

poszczególnych oddziałów. W szkolnych planach nauczania ustalony jest porządek realizacji 

przedmiotów obowiązkowych i liczba godzin edukacyjnych w całym cyklu kształcenia z 

poszczególnych zajęć/przedmiotów. Szkolne plany nauczania są umieszczone w arkuszu 

organizacyjnym. 

7. W Szkole wybrane przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Informacja o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym znajduje się 

w szkolnych planach nauczania.  

8. Szkolne plany nauczania są podstawą do ustalenia dla każdego oddziału tygodniowego planu 

zajęć. 

9. Podstawy programowe, programy kształcenia oraz szkolne plany nauczania stanowią podstawę 

do przygotowania przez nauczycieli rozkładów materiału nauczania.  

10.  Kształcenie w Szkole realizowane jest w formie:  

1) obowiązkowych zajęć lekcyjnych teoretycznych; 

2) obowiązkowych zajęć laboratoryjnych i specjalistycznych w pracowniach. 

3) zajęć fizycznych z przedmiotu wychowanie fizyczne w hali sportowej lub na boisku szkolnym, 

na basenie; 

4) zajęć terenowych i strzeleckich w ramach przedmiotu przysposobienie obronne; 

5) zajęć sportowych w oddziale sportowym; 

6) zajęć pozaszkolnych, np. wycieczki przedmiotowe, obozy szkoleniowe i rekreacyjne; 

7) teoretycznych i praktycznych, specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych; 

8) nieobowiązkowych, wyrównawczych, w ramach kół przedmiotowych, szkolnego klubu 

sportowego; 

11. Szkoła może współpracować z innymi szkołami i różnymi instytucjami społecznymi, 

publicznymi oraz prywatnymi – krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań 

statutowych, zadań istotnych dla lokalnej społeczności, a także zadań zleconych przez organ 

prowadzący. Dla realizacji powyższych zadań Szkoła może uczestniczyć w programach 

międzynarodowych. 

12. Uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach i wymianach zagranicznych w ramach 

programów międzynarodowych. Finansowanie tych szkoleń może być realizowane ze środków 

instytucji dysponującej środkami w ramach określonego programu, środków organu 

prowadzącego, sponsorów, Rady Rodziców.  

13. Szkoła realizuje swe zadania we własnych pomieszczeniach, to znaczy: 
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1) salach wykładowych, pracowniach przedmiotowych z niezbędnym wyposażeniem 

technodydaktycznym; 

2) pracowniach informatycznych; 

3) bibliotece z czytelnią i multimedialnym centrum informacji; 

4) kompleksie sportowym z halą sportową z zapleczem, salą do rozwoju ogólnego; boiskami 

sportowymi zewnętrznymi; 

5) gabinecie pielęgniarskim; 

6) Szkolnym Ośrodku Kariery; 

7) gabinecie pedagoga szkolnego; 

8) stołówce z bufetem; 

9) pomieszczeniach administracyjnych, sekretariacie uczniowskim; 

10) pomieszczeniach gospodarczych. 

14. Szkoła realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów w całym cyklu kształcenia, w 

ramach, którego wspiera się uczniów Szkoły poprzez:  

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; 

8) postawę otwartości na świat, ale i tożsamości opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny; 

wiedzy ogólnej i umiejętności jej praktycznego wykorzystywania, ale także zdolności 

rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości; 

9) śmiałe poszukiwania wśród tego, co nowe i nieznane, ale i wierność zasadom etycznym. 

15. Nauczyciele w Szkole w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie, z którym uczeń 

dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć 

z innymi i dla innych. 

16. Działania wychowawcze realizowane poprzez godziny z wychowawcą, zajęcia dodatkowe, 

koła zainteresowań, imprezy kulturalno-wychowawcze obejmują uczniów Szkoły.  

17. W swojej pracy wychowawczej w Szkole nauczyciele w ramach realizacji programu 

wychowawczego wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom 

przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele pomagają 

uczniom pomoc w realizacji specyficznych dla wieku, wymienionych niżej zadań:  

1) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu w 

wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), psychicznym, intelektualnym, moralnym  

i duchowym, a także rozwojowi społecznemu uczniów; 

2) rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie; 

3) uzyskanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie; 
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4) 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; 

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

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

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

przekazu dziedzictwa kulturowego; 

7) przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości; 

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

poglądów. 

18. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne w formie programowych ścieżek 

edukacyjnych wynikających z odpowiednich podstaw kształcenia ogólnego. W Szkole obok 

przedmiotów, wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne: edukacja czytelnicza i medialna, 

edukacja ekologiczna, edukacja europejska, edukacja filozoficzna, edukacja prozdrowotna, 

edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie do życia w rodzinie. 

19. Szkoła organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i 

kształtujących imprezach szkolnych z wykorzystaniem ceremoniału szkolnego, imprezach 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, a także uczestnictwo w honorowym 

krwiodawstwie, w różnych formach wolontariatu. 

20. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie 

zajęć nadobowiązkowych, kół przedmiotowych, wspieranie uczniów biorących udział we 

wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach. 

21.  W Szkole działają organizacje i instytucje wspomagające realizację zadań edukacyjnych i 

wychowawczych oraz innych zadań statutowych szkoły: 

1) Uczniowski klub sportowy OLIMP, zgodnie z odrębnym statutem zatwierdzonym przez organ 

prowadzący; 

2) Klub Europejski, zgodnie z odrębnym statutem zatwierdzonym przez organ prowadzący; 

3) Koło PCK, zgodnie z krajowym systemem organizacyjnym PCK; 

22. W Szkole mogą działać organizacje, koła zainteresowań, stowarzyszenia, kluby, z wyjątkiem 

partii i organizacji politycznych, których celem jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

23. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

i podjęcie pracy zawodowej poprzez: 

1) działalność Szkolnego Ośrodka Kariery i doradcy zawodowego; 

2) organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, przekazywanie materiałów 

informacyjnych na temat możliwości i dalszego kierunków kształcenia; 

3) organizowanie wycieczek do wyższych uczelni; 

4) spotkania z pracownikami biura pracy, przedstawicielami zakładów pracy; 

5) organizowanie wycieczek do zakładów pracy; 

6) stymulowanie do refleksji na temat wyboru dalszego kierunku kształcenia i podjęcia pracy 

zawodowej podczas zajęć z wychowawcą oddziału.  

 

§ 4 

 

1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w obiektach dydaktycznych, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę poza 

obiektami należącymi do ZST-E CKU oraz realizuje zadania opiekuńcze wynikające z ustawy 
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i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych z uwzględnieniem obowiązujących w 

szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny wg podanych poniżej zasad: 

1) uczniowie przebywający na terenie Szkoły podczas organizowanych przez Szkołę zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych objęci są opieką. Za ich 

bezpieczeństwo odpowiedzialni są każdorazowo prowadzący ww. zajęcia, a podczas przerw - 

nauczyciele dyżurujący, według harmonogramu dyżurów nauczycielskich w ZST-E CKU. 

Uczniowie przebywający w szkole przed i po zakończeniu zajęć mogą korzystać z 

pomieszczenia stołówki i multimedialnego centrum informacji. Niedopuszczalne jest 

przebywanie uczniów w klasach, pracowniach, sali gimnastycznej bez opieki nauczyciela; 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę 

nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel lub nauczyciele (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach organizowanych przez 

szkołę), a uczestnicy wycieczki znają zasady postępowania wyznaczone regulaminem 

wycieczki i zasadami bezpieczeństwa na wycieczce; 

3) zasady sprawowania opieki nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych, 

organizowanych przez Szkołę określa Regulamin Wycieczek ZST-E CKU, zatwierdzony przez 

Dyrektora Zespołu Szkół. Regulamin określa zasady organizacji wycieczek, zadania i 

obowiązki organizatorów, zadania i obowiązki kierownika wycieczki, opiekunów wycieczki, 

dokumentację wycieczki; 

4) dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły w sytuacjach uzasadnionych, 

Dyrektor ma prawo wezwać straż miejską, policję. Dyrektor Zespołu Szkół może zatrudnić 

pracowników służby ochroniarskiej w porozumieniu z Radą Rodziców; 

5) każde pomieszczenie dydaktyczne spełnia warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż. i posiada 

regulamin zawierający zasady zachowania bezpieczeństwa oraz stosowne środki ochrony; 

6) uczniowie są obowiązkowo zapoznawani z zasadami ewakuacji z pomieszczeń  

i budynków, regulaminami pracowni przedmiotowych i zasadami bezpiecznego użytkowania 

dostępnych pomocy i przyrządów dydaktycznych; 

7) Zespół Szkół organizuje grupowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla uczniów. 

Firmę ubezpieczeniową wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu 

Szkół. Opłaty składek pokrywają rodzice uczniów, a w szczególnych jednostkowych 

przypadkach Rada Rodziców; 

8) każdy uczeń w trudnej sytuacji może skorzystać z pomocy nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, pielęgniarki, dyrekcji Zespołu Szkół i innych 

organów Zespołu Szkół; 

9) uczniom rozpoczynającym naukę w Szkole udziela w razie potrzeby pomocy, tak w zakresie 

stwarzania możliwości wyrównania braków z zakresu gimnazjum, jak i w przezwyciężania 

trudności adaptacyjnych wynikających ze zmiany szkoły, poprzez wsparcie nauczycieli 

uczących, wychowawców klas, zajęcia z pedagogiem szkolnym, opiekę samorządu 

uczniowskiego oraz organizowanie kół samopomocy koleżeńskiej i angażowanie uczniów do 

działalności w kołach zainteresowań; 

10) opiekę medyczną dla wszystkich uczniów w Szkole zapewnia pielęgniarka szkolna; 

11) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi, z zaburzeniami rozwojowymi, z 

autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i 

wzroku, poprzez: zwolnienie z zajęć w wyniku decyzji Dyrektora Zespołu Szkół, 

wprowadzenie nauczania indywidualnego w wyniku decyzji Dyrektora Zespołu Szkół, 

indywidualizację nauczania zwłaszcza z takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, 

przysposobienie obronne, technologia informacyjna, języki obce, zgodnie z rozporządzeniem 

sprawie oceniania, poprzez pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, również 

materialnych. 

2. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne 
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formy opieki - w tym również uczennicom będącym w ciąży - szkoła udziela pomocy w 

zakresie: 

1) stałej lub doraźnej pomocy materialnej w postaci stypendiów, zapomóg udzielanych przez 

Radę Rodziców, zakupu podręczników również z funduszy Rady Rodziców; 

2) stwarzania warunków do nauki poprzez pomoc nauczycieli, organizację samopomocy 

koleżeńskiej, udostępnienia czytelni lub innego pomieszczenia do odrabiania prac domowych.  

3) opieki pedagogicznej i psychologicznej poprzez opiekę zatrudnionego w szkole pedagoga 

szkolnego oraz współpracę z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim; 

4) aktywizacji odpowiednich ośrodków pomocy społecznej; 

5) opieki prawnej przez współpracę z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w 

Ostrowie Wielkopolskim; 

6) zapewnienia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenia zdrowotnego -  

w sytuacji stwierdzenia braku innego podmiotu ubezpieczającego ucznia. 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. Wychowawca prowadzi swój 

oddział przez cały cykl nauczania. 

2. W szczególnych przypadkach (zła ocena pracy wychowawczej, brak kontaktu wychowawcy z 

uczniami z powodu zakończenia realizacji przedmiotu nauczanego przez nauczyciela 

wychowawcę, długotrwała choroba) Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek Rady 

Rodziców danego oddziału, na wniosek nauczyciela wychowawcy może zmienić 

wychowawcę oddziału i powierzyć zadania wychowawcy innemu nauczycielowi.  

 

§ 6 

 

1. Rodzice uczniów i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i planów dydaktyczno – wychowawczych, programów nauczania, 

programów wychowawczych i profilaktycznych (wychowawca klasy na prośbę rodzica 

udostępnia rozkłady materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów, szkolne plany 

nauczania, plan pracy szkoły, dokumenty mogą być udostępnione w bibliotece, w pokoju 

nauczycielskim, Dyrektora Zespołu Szkół lub wicedyrektorów; 

2) znajomości zasad oceniania wewnątrzszkolnego oraz wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje 

rodziców z ocenianiem wewnątrzszkolnym; 

3) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w 

nauce oraz do uzyskiwania porad w sprawach wychowania i nauczania swych dzieci 

(nauczyciel wychowawca na indywidualnych lub zbiorowych spotkaniach z rodzicami, inni 

uczący w godzinach swojego dyżuru udzielają odpowiednich informacji); 

4) usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka na zajęciach szkolnych; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły – bezpośrednio lub w formie pisemnej 

- organom szkoły, sprawującym nadzór pedagogiczny - Dyrektorowi Zespołu Szkół  

i Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

3. Rodzice powinni: 

1) poinformować wychowawcę klasy o trudnościach wychowawczych, sytuacji rodzinnej  

i przebytych przez ich dziecko chorobach, jeżeli mogą one mieć wpływ na zachowanie lub 
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wyniki w nauce, wydanych opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

dotyczących dziecka – ucznia; 

2) uczestniczyć w wywiadówkach i przybywać na każdorazowe wezwanie wychowawcy lub 

Dyrektora Zespołu Szkół; 

3) poinformować  Dyrektora Zespołu Szkół lub wychowawcę klasy o przewidzianej nieobecności 

dziecka na zajęciach szkolnych, jeżeli trwa ona dłużej niż tydzień; 

4) usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych w możliwie najkrótszym terminie, 

nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły; 

4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami oddziału, stwarzając możliwość wymiany informacji.  

5. W Zespole Szkół powołuje się zespół wychowawczy, w skład którego wydelegowani przez 

Radę Pedagogiczną wychowawcy oddziałów, wydelegowani nauczyciele, pedagog szkolny  

i wicedyrektor. 

6. Koordynatorem wszystkich działań wychowawczych szkoły jest wicedyrektor szkoły. 

 

IV. Organizacja Szkoły 

 

§ 7 

Zasady ogólne 

 

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły 

opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania, szkolnego zestawu 

programów nauczania kształconych zawodów i specjalizacji, a zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

2. Podziału na półrocza w danym roku szkolnym dokonuje Dyrektor  

i przedstawia Radzie Pedagogicznej wraz z kalendarzem roku szkolnego. 

3. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada 

w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 

pierwszego września. 

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

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

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

wychowawczych, w wymiarze 10 dni. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, 

informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w 

danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

§ 8 

Oddział 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym systemie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i 

programem wybranym z programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczbę nowych oddziałów w danym roku szkolnym zatwierdza organ prowadzący szkołę na 

wniosek Dyrektora. 

3. Liczebność oddziału ustala się stosownie do zaleceń organu prowadzącego i zasad 

skutecznego nauczania oraz obowiązujących przepisów.  

4. Dyrektor Szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od dwóch do 

czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

5. Podział oddziału na grupy ustalany jest każdego roku w porozumieniu z organem 
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prowadzącym i zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania, wymagań specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa pracy oraz  

z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

W przypadku małej liczby uczniów tworzy się grupy międzyoddziałowe. 

7. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

8. Coroczny podział oddziałów na grupy dotyczący zajęć wymagających specjalnych warunków 

kształcenia i bezpieczeństwa dokonywany jest zgodnie z przepisami prawnymi oraz za zgodą 

organu prowadzącego. 

 

§ 9 

 

Organizacja zajęć 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wymogów zdrowia  

i higieny pracy tygodniowy rozkład zajęć.   

2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. 

3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

4. W organizacji planu zajęć w Szkole dąży się do systemu jednozmianowego. 

 

§ 10 

Religia i etyka 

 

1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii i etyki dla uczniów, 

których rodzice (prawni opiekunowie) lub sami uczniowie po osiągnięciu pełnoletniości 

wyrazili takie życzenie.  

2. Pisemne oświadczenia składane są wychowawcom jednorazowo w cyklu nauczania. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać 

zmienione. 

3. Dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii, mogą być zorganizowane, w Szkole lub w 

oddziałach międzyszkolnych, lekcje etyki. Zajęcia organizowane są po złożeniu pisemnych 

wniosków do Dyrektora Szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, lub samych 

uczniów po osiągnięciu pełnoletniości, w  terminie do 15 września każdego roku. 

4. Uczniowie nieobjęci nauką religii, mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej, a jeżeli 

zajęcia te wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu na podstawie 

pisemnego wniosku rodziców. 

 

§ 11 

Oddziały sportowe 

 

1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe, w których za zgodą organu prowadzącego może być 

prowadzone szkolenie w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka koszykowa.  

2. Uczniowie tych klas oprócz zajęć edukacyjnych przewidzianych programem kształcenia w 

danym typie szkoły odbywają dodatkowo zajęcia sportowe w zakresie określonej dyscypliny 

sportu, zgodnie z programem szkolenia sportowego. 

3. Organizacja klas sportowych oraz szkolenie są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 
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zakresie. 

4. Szkoła posiada obiekty sportowe niezbędne do realizacji szkolenia. Szkolenie sportowe jest 

także realizowane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowych innych jednostek 

organizacyjnych. 

5. W  ramach programu szkolenia sportowego Szkoła organizuje dla uczniów w okresach 

feryjnych obozy szkoleniowe. 

6. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego we współpracy z klubami 

sportowymi, z innymi szkołami prowadzącymi oddziały sportowe oraz z uczelniami wyższymi 

prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca ta obejmuje wzajemne 

udostępnianie obiektów lub urządzeń sportowych, korzystanie z opieki medycznej, a także 

tworzenie warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych; 

warunki współpracy określają umowy zawarte pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a 

klubem sportowym lub uczelnią wyższą. 

7. Zajęcia sportowe mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

 

§ 12 

Zajęcia dodatkowe 

 

1. Szkoła może prowadzić dla uczniów zajęcia dodatkowe dostosowane do ich warunków 

rozwojowych. 

2. Zajęcia dodatkowe w Szkole obejmują w szczególności pracę z uczniem: słabym, zdolnym, 

przygotowującym się do olimpiad, konkursów, egzaminów lub zawodów oraz interesującym się 

wybraną dziedziną. 

3. Szkoła może prowadzić dodatkowe zajęcia dla uczniów w formach pozaszkolnych, 

zwiększających szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem 

prowadzącym Szkołę oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami. 

4. Zajęcia te realizowane są w oparciu o programy zajęć dodatkowych. 

 

§ 13 

Zajęcia nadobowiązkowe 

 

1. Zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie 

wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych 

środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z 

budżetu Szkoły nie może być niższa niż 5 uczniów. 

4. Zajęcia prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia. 

5. Szkoła może organizować wycieczki oddziałowe i międzyoddziałowe. 

§ 14 

 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:  

1) sale dydaktyczne; 

2) pracownie informatyczne; 

3) salę gimnastyczną; 

4) siłownię; 
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5) bibliotekę z czytelnią i centrum informacyjnym; 

6) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

7) gabinet pedagoga szkolnego; 

8) gabinet doradcy zawodowego; 

9) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

10) archiwum; 

11) jadalnię; 

12) szatnię; 

13) pracownie do praktycznego kształcenia zawodowego. 

 

§ 15 

Wewnątrzszkolny system doradztwa 

 

1. W Szkole funkcjonuje system doradztwa dla uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów), 

nauczycieli i wychowawców. 

2. Wewnątrzszkolny systemu doradztwa obejmuje organizację zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania Szkoły z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa organizuje Dyrektor Zespołu Szkół, który następnie 

nadzoruje realizację zadań. 

4. System doradztwa opiera się na ścisłej współpracy dyrekcji Zespołu Szkół, rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki, administracji 

szkolnej oraz uprawnionych przedstawicieli poradni i właściwych instytucji. 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa obejmuje w szczególności: 

1) przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu; 

2) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, 

adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się; 

3) przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej, planowaniu 

karier zawodowych lub edukacyjnych. 

6. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie: 

1) zajęć prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego prowadzącego Szkolny Ośrodek 

Kariery; 

2) zajęć z wychowawcą w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy; 

3) zajęć z przedsiębiorczości; 

4) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy; 

5) spotkań z psychologiem i pedagogiem; 

6) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni; 

7) realizowania programów edukacyjnych mających na celu uczenie młodzieży 

przedsiębiorczości, np. w młodzieżowych miniprzedsiębiorstwach tworzonych w szkole; 

8) współpracy z międzynarodowymi fundacjami. 

7. Najważniejszymi zadaniami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa są: 

1) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia i planowania kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie i udostępnianie informacji uczniom i rodzicom dotyczących kierunku dalszego 

kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy;  

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

regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, alternatywnych 

możliwości kształcenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 
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5) prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie do świadomego planowania kariery; 

6) organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców; 

7) wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizowaniu z uczniami zajęć związanych 

z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej pracy, a także 

w przygotowaniu uczniów do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych np.: egzaminy i 

wybór kierunku studiów, planowanie własnego rozwoju, poszukiwanie pracy, podjęcie roli 

pracownika, zmiana zawodu lub kierunku kształcenia, adaptacja do nowych warunków, 

korzystanie z bazy informacyjnej, pobudzanie uczniów do poszukiwania alternatywnych 

rozwiązań i wyboru dróg życiowych. 

8. Wewnątrzszkolny system doradztwa obejmuje także organizację i udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, która polega na: 

1) poznawaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu 

ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

9) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

11) podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

12) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

9. Pomoc odbywa się na zasadzie indywidualnego doradztwa (konsultacji, porad), grupowych 

szkoleń (konferencji, warsztatów), zajęć specjalistycznych, psychoedukacyjnych. Prowadzone 

są przez pedagoga szkolnego lub innego uprawnionego specjalistę. 

10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, 

pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

11. Objęcie ucznia pomocą wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów). 

12. W sytuacji niemożności całkowitego rozwiązania problemu, Szkoła nawiązuje kontakt z 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 16 

 

Organizacja współdziałania z poradniami i instytucjami specjalistycznymi 

 

1. Szkoła prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, innymi poradniami 

specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla 

dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie: 

1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wspierania uczniów, 

nauczycieli i rodziców w ich pokonywaniu; 

2) rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych uczniów oraz podejmowania stosownej 

profilaktyki. 
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2. W ramach współpracy Szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży podejmowane są 

następujące działania: 

1) diagnoza szkolnego i rówieśniczego środowiska uczniów prowadzona przez wychowawców  

i pedagoga szkolnego; 

2) diagnoza środowiska rodzinnego uczniów prowadzona przez pedagoga szkolnego; 

3) obserwacja w szkole uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczego prowadzona 

przez pedagoga szkolnego i psychologa poradni współpracującej ze szkołą; 

4) kierowanie za zgodą rodziców uczniów na indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne 

przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego; 

5) uwzględnianie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wyników indywidualnych 

badań uczniów przez psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz badań 

specjalistycznych, realizowanie zaleceń i wniosków wynikających z tych badań; 

6) organizowanie zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów zgodnie z orzeczeniem poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o takiej potrzebie; 

7) konsultacje specjalistów dla nauczycieli – w rozmowach indywidualnych oraz na spotkaniach 

metodycznych na terenie poradni opiekującej się szkołą, a także poprzez udział w radach 

pedagogicznych zaproszonych specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży; 

8) udzielanie rodzicom porad i wskazówek  przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu, 

pedagoga szkolnego, psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej; 

9) organizowanie na terenie Szkoły zajęć dla rodziców prowadzonych przez pracowników poradni 

specjalistycznych i instytucji wspierających szkołę; 

10) prowadzenie na terenie Szkoły zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów przez instytucje 

wspierające szkołę. 

§ 17 

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami 

 

1. Szkoła traktuje rodziców i prawnych opiekunów uczniów, jako partnerów  

w wychowywaniu, kształceniu uczniów i opiece.  

2. Szkoła organizuje się różne formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 

zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki: 

1) wychowawcy organizują, co najmniej dwa w semestrze spotkania ze wszystkimi rodzicami 

uczniów klasy; 

2) wychowawca jest zobowiązany do systematycznego informowania rodziców, prawnych 

opiekunów o nieobecnościach nieusprawiedliwionych, niskich ocenach i złym zachowaniu 

ucznia i dokumentowaniu kontaktów z rodzicami; 

3) wychowawca kontaktuje się z rodzicami osobiście w budynku szkolnym, telefonicznie, 

listownie ( poprzez dzienniczek ucznia, list doręczony przez pracownika Zespołu Szkół lub 

przez pocztę); 

4) Szkoła organizuje w każdy pierwszy czwartek miesiąca, z wyjątkiem miesięcy, gdy przypada 

planowane w kalendarzu roku szkolnego zebranie z rodzicami, dyżur wszystkich nauczycieli 

mający na celu  indywidualne spotkania z rodzicami. 

3. W kontaktach z rodzicami wychowawcę wspiera pedagog szkolny, Dyrektor Szkoły oraz inni 

nauczyciele uczący danego ucznia. 

4. Wychowawca zapoznaje rodziców z obowiązującymi w Szkole przepisami dotyczącymi opieki, 

wychowania i edukacji ucznia, w szczególności z statutem, wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki. Ponadto 
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wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z kryteriami oceniania zachowania, 

warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania. 

Wychowawca informuje rodziców, prawnych opiekunów, gdzie udostępnia się wszystkie 

obowiązujące w Szkole dokumenty. 

5. Szkoła organizuje różne formy pedagogizacji rodziców i prawnych opiekunów uczniów 

(pogadanki, wykłady, spotkania z psychologiem, terapeutą). 

6. Rodzice i opiekunowie uczniów mogą z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z dyrekcją lub 

wychowawcą aktywnie uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach związanych  

z wychowaniem, profilaktyką, opieką, edukacją na rzecz uczniów Szkoły, indywidualnie lub w 

ramach Rady Rodziców. 

§ 18 

 

Formy opieki i pomocy uczniom, w tym pomocy materialnej 

 

1. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 

2. Sprawy związane z koniecznością roztoczenia opieki, pomocy i wsparcie uczniom,  

w pierwszej kolejności rozpatruje wychowawca oddziału i pedagog szkolny. 

3. Wychowawca i pedagog zbierają informacje o takich uczniach i utrzymują kontakt z ich 

rodzicami lub prawnymi opiekunami i określają formy adekwatnej do potrzeb pomocy oraz 

konsultują z wicedyrektorem do spraw wychowawczych tryb dalszego postępowania. 

4. We wszystkich klasach pierwszych we wrześniu organizowane są zajęcia integracyjne. 

5. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów Szkoła może skierować ucznia na badania do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, konsultować się z ośrodkami pomocy społecznej lub 

sądem i innymi instytucjami, które mogą w danej sprawie udzielić uczniowi wsparcia lub 

pomocy. 

6. Nauczyciele są zobowiązani zapoznawać się z opiniami lekarskimi i poradni psychologiczno-

pedagogicznymi oraz realizować zawarte w opiniach zalecenia dotyczące obniżenia w pewnym 

zakresie lub w całości wymagań edukacyjnych, zwolnienia z określonych zajęć lub 

prowadzenia edukacji indywidualnie w porozumieniu z pedagogiem oraz dyrekcją Szkoły. 

Realizacja zaleceń jest dokumentowana w sposób wskazany przez dyrekcję stosownie do 

podejmowanych działań. 

7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego napoju.   

8. Dyrektor Szkoły może wnioskować o udzielenie pomocy materialnej uczniowi do Rady 

Rodziców lub innych instytucji. 

9. Rada Rodziców może dofinansować ucznia będącego w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej 

w zakresie, np.: opłat za ubezpieczenie, zakupu podręczników, dopłat do wycieczek i innych 

imprez kulturalno-wychowawczych, dofinansowania do studniówki. 

10. Szkoła może występować w charakterze dystrybutora stypendium ze środków powierzonych 

przez fundusze i instytucje publiczne, społeczne i prywatne.  

11. Dyrektor Szkoły powołuje w roku szkolnym komisję ds. pomocy materialnej uczniów. Skład 

komisji ustala Dyrektor. 

12. Pierwszeństwo uzyskania pomocy losowej przysługuje:  

1) sierotom, półsierotom, sierotom społecznym, dzieciom rodzin alkoholicznych, dzieciom 

chorym; 

2) uczniom z rodzin wielodzietnych i rodzin pełnych, które posiadają szczególnie trudne warunki 

materialne (brak zasiłku dla bezrobotnych, inwalidztwo, fundusz alimentacyjny, choroby w 

rodzinie); 

13. Zapomogi losowe przyznaje się: 

1) z funduszu przyznanego przez organ prowadzący – przyznanego na ten cel;  
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2) z funduszu Rady Rodziców; 

3) z innych funduszy społecznych lub indywidualnych powierzonych w tym celu Szkole lub 

organowi prowadzącemu.  

14. Nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na 

zakup podręczników ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium 

dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych 

wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby 

w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, 

któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych. 

 

§ 19 

 

Warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniom 

 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły: 

1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję; 

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący; 

3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą (wycieczek) – nauczyciel  

i ustalony opiekun; 

4) w czasie przebywania w bibliotece i centrum informacji multimedialnej – nauczyciele 

bibliotekarze. 

2. Zasady, organizację, harmonogram dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych określa Dyrektor 

Zespołu Szkół. 

3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na dyżurze podczas przerwy inny nauczyciel wyznaczony 

przez Dyrektor Zespołu Szkół. 

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

uczniami określają odrębne przepisy. 

5. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie 

Szkoła. 

6. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podejmując następujące działania: 

1) w pokoju nauczycielskim i salach gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego znajdują 

się apteczki wyposażone w środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje; 

2) porządkowanie ruchu na korytarzach szkolnych, klatkach schodowych w czasie przerw odbywa 

się przez nauczycieli dyżurujących wg ustalonego harmonogramu dyżurów. 

7. Wycieczki szkolne organizowane są w Szkole zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wycieczek. Wycieczki odbywają się po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu 

Szkół lub wicedyrektora dokumentacji wycieczki, zawierającej omówienie warunków 

bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a przygotowanej przez 

kierownika wycieczki,   

8. Godziny otwarcia czytelni dostosowane są do potrzeb uczniów. 

9. Plan zajęć edukacyjnych sporządzany jest zgodnie z wymogami higieny szkolnej. 

10. Pracownicy Szkoły odbywają okresowe szkolenia pod względem BHP i organizacji wycieczek 

szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

11. Społeczność Szkoły zapoznaje się z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w 

nagłych wypadkach.  

12. W salach dydaktycznych umieszcza się regulaminy korzystania z pracowni.  

13. Ciągi komunikacyjne są oznakowane. 

14. Pomieszczenia są dostosowanie do warunków bezpieczeństwa.  

15. W Szkole używa się atestowanego sprzętu do ćwiczeń edukacyjnych  

16. Szkoła posiada prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
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17. W Szkole zapewniona jest pomoc pielęgniarska. 

18. Wszyscy uczniowie odbywają badania medyczne pod kątem przeciwwskazań do nauki 

określonego zawodu, czy specjalności sportowej i badania okresowe. 

19. Na każdych zajęciach edukacyjnych uczniowie są pod opieką nauczycieli. 

20. Ze względów bezpieczeństwa zajęcia laboratoryjne, praktyczne, w pracowniach, wychowania 

fizycznego odbywają się w grupach. Liczba uczniów w grupie dostosowana jest do specyfiki 

zajęć i zagrożenia. 

21. W Szkole działa monitoring wizyjny, który wspomaga bezpieczeństwo uczniów w szkole i jej 

bezpośrednim otoczeniu. 

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 20 

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.  

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

odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły w czasie zajęć oraz realizując powierzone przez 

Dyrektor Szkoły zadania zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 

§ 21 

 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności:  

1) jest odpowiedzialny za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów wchodzących w skład 

powierzonego mu oddziału lub grupy, a także w miarę swoich możliwości i powierzonych 

zadań za bezpieczeństwo innych uczniów przebywających na terenie Szkoły; 

2) przestrzega przepisy bhp i ppoż. oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów 

przez uczniów;  

3) sumiennie pełnieni wyznaczone dyżury na terenie Szkoły, których celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów w określonych rejonach budynków i terenu Szkoły; 

4) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów współpracuje z pielęgniarką szkolną, 

pedagogiem szkolnym, wychowawcą oddziału, opiekunem zajęć praktycznych, oraz innymi 

nauczycielami i pracownikami szkoły oraz rodzicami uczniów.  

5) wykonując zadania organizatora, opiekuna lub kierownika wycieczek organizowanych przez 

Szkołę, przestrzega obowiązującego w szkole regulaminu wycieczek.  

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

prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, jakość i wyniki tej pracy dydaktyczno-

wychowawczą oraz za jej dokumentowanie.  

3. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej Nauczyciel Szkoły realizuje swoje zadania 

wynikające z przydziału obowiązków na dany rok, podstaw programowych kształcenia 

stosownego do nauczanego przedmiotu, szkolnego program nauczania, szkolnego planu 

nauczania, przedmiotowych planów lub rozkładów nauczania, przedmiotowych wymagań 

edukacyjnych, a także realizuje zadania wynikające ze szkolnego zestawu podręczników, 

programu wychowawczego i profilaktyki Szkoły, planu pracy Szkoły i innych uchwał rady 

pedagogicznej, zaleceń i poleceń osób pełniących nadzór pedagogiczny, ustaleń i zadań 

odpowiedniego nauczycielskiego zespołu przedmiotowego oraz zespołu wychowawczego. 

4. Nauczyciel ma obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu 

wiedzy merytorycznej oraz podnoszenia efektywności swojej pracy w oparciu o analizę 

efektów nauczania uczniów, zdawalności egzaminów zewnętrznych uczniów, zalecenia 
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wynikające z nadzoru pedagogicznego, postanowienia przedmiotowych zespołów 

nauczycielskich. 

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - 

na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w 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.  

6. Nauczyciel ma obowiązek udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności i 

niepowodzeń szkolnych. 

7. Nauczyciel ma obowiązek wspierać rozwoju uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

umożliwiać uczniom udział w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach czy zawodach 

sportowych, prowadzić w miarę możliwości koła zainteresowań.  

8. Nauczyciel ma obowiązek realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów, a także program wychowawczy i profilaktyki Szkoły. 

9. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić dokumentację przebiegu nauczania w sposób określony 

szczegółowymi przepisami, a w sprawach nieuregulowanych przepisami zewnętrznymi w 

sposób określony decyzjami dyrekcji Szkoły.  

10. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów oraz 

bezstronnego i obiektywnego ich oceniania w zakresie nauczanego przedmiotu.  

11. Nauczyciel ma obowiązek dbania o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, o wyposażenie 

pracowni, właściwe przechowywanie i zabezpieczanie powierzonego mu składników majątku 

szkoły.  

12. Nauczyciele uczący przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.  

13. W Szkole działają zespoły przedmiotowe zgodnie z planem pracy Zespołu Szkół na dany rok 

szkolny.  

14. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły, 

na wniosek członków zespołu.  

15. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

1) opiniowanie programów nauczania i podręczników z zakresu kształcenia ogólnego i 

zawodowego przed dopuszczeniem do użytku w Szkole; 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania kształcenia ogólnego i zawodowego;  

3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów; 

4) planowanie, opracowywanie, przeprowadzanie oraz analizowanie wewnętrznych badań 

wyników nauczania, a także analizowanie zewnętrznych wyników nauczania;  

5) dokonywanie modyfikacji form, metod, organizacji nauczania; 

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe, doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli;  

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i ich modernizacji;  
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8) opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacji pedagogicznych, działań eksperymentalnych 

programów nauczania.  

16. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej 

okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

17. Nauczyciele udzielają uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

1) Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia;  

2) Nauczyciele, w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem;  

3) Nauczyciele powołani do zespołu pomocy psychologiczno pedagogicznej w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowują dla ucznia 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;  

18. Szczegółowe zasady funkcjonowania zespołów przedmiotowych określa regulamin zespołów 

przedmiotowych;  

19. Pozostałe prawa i obowiązki nauczyciela określa ustawa Karta Nauczyciela. 

 

§ 22 

Wychowawca 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia optymalizacji procesu wychowawczego Dyrektor Zespołu Szkół dba o to, by 

wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w Szkole. 

3. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

3) rozpoznanie sytuacji uczniów i podjęcie wszelkiego rodzaju działań zmierzających do 

zaspokojenia ich potrzeb; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

5) dbanie o zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów. 

5. Wychowawca realizując zadania opiekuńcze i wychowawcze: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami, którzy jej potrzebują z powodu różnych uwarunkowań 

rodzinnych lub losowych; 

3) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje działania zespołowe uczniów; 

4) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego i zajęcia 

tematyczne w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy; 

5) współdziała z nauczycielami uczącymi, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna 

opieka; 

6) współdziała z rodzicami, tak w zakresie okazywania im pomocy w ich przedsięwzięciach 

wychowawczych wobec ich dzieci, jak i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach; 

7) współdziała z pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem Szkoły i Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców; 

8) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
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pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

9) prawidłowo prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne), wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie  

z odrębnymi przepisami szczegółowymi; 

6. Wychowawca organizując wyjście, wycieczkę przestrzega obowiązującego w szkole 

regulaminu wycieczek. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej  

i organizacyjnej dyrekcji Szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga i psychologa szkolnego, 

rodziców uczniów, a także ze strony wyspecjalizowanych placówek, instytucji oświatowych 

oraz zdrowotnych. 

8. Dyrektor Szkoły zobowiązany do wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po raz 

pierwszy podejmują obowiązki wychowawcy. 

9. Dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji: 

1) z własnej inicjatywy, w przypadku istotnego nie wywiązywania się wychowawcy  

z powierzonych sobie obowiązków lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych; 

2) na wniosek rodziców reprezentujących, co najmniej 2/3 uczniów danej klasy; 

3) na pisemny, uzasadniony wniosek wychowawcy.  

 

§ 23 

Pedagog szkolny 

 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy 

pedagogicznej. 

2. Pomoc pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich 

zaspokajania; 

3) rozpoznawaniu, przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 

8) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej 

sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

12) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i szkolną służbą 

zdrowia; 

13) zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród młodzieży; 

14) preorientacja zawodowa; 

15) informowanie o podstawowych zasadach rekrutacji do szkół wyższych;  

16) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pomoc pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie: 

1) porad dla uczniów; 

2) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 
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4. Pedagog szkolny ma obowiązek współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz 

innymi  instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom poprzez: 

1) zgłaszanie, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, uczniów mających kłopoty w nauce; 

2) nadzór nad realizacją zaleceń poradni;  

3) organizowanie warunków do realizacji zaleceń psychologa na terenie szkoły. 

 

§ 24 

Doradca zawodowy 

 

1. Szkolny doradca zawodowy realizuje następujące zadania: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe; 

2) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) udzielania pomocy psychologiczni-pedagogicznej poprzez prowadzenie: 

a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej, 

b) porad i konsultacji, 

c) warsztatów i szkoleń. 

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) diagnozowanie możliwości i uzdolnień ucznia w kontekście przyszłej aktywności zawodowej; 

10) przygotowanie ucznia do trafnego wyboru zawodu; 

11) przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

12) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

13) przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych;          

14) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa; 

15) wspieranie działań szkoły w zakresie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ucznia; 

16) zbieranie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych, systemów edukacyjnych w 

kraju i na świecie, instytucji i programów wspierających szkołę w zakresie realizacji 

statutowych zadań i systemu doradztwa; 

17) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wymiany informacji i poszerzania 

pozaszkolnych form działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

18) współpraca z innymi instytucjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi mogącymi wspierać 

szkolny system doradztwa; 

19) dokumentowanie własnej pracy i funkcjonowania szkolnego systemu doradztwa. 

 

VI. Uczniowie 

§ 25 

 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

1. Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły określa Wielkopolski Kurator Oświaty w decyzji w 

sprawie przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny.  
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2. Dyrektor tworzy corocznie w oparciu o zasady rekrutacji ogłoszone przez Kuratora 

Wielkopolskiego Szkolny regulamin rekrutacji. 

3. W Szkolnym regulaminie rekrutacji Dyrektor wyznacza warunki przyjęcia do klas sportowych, 

w tym zasady organizacji testu sprawności fizycznej. 

4. W przypadku prowadzenia przez organ prowadzący rekrutacji elektronicznej, do Szkoły 

przyjmowani są uczniowie zgodnie z wytycznymi opracowywanymi przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor powołuje Komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego  

i określa zadania członków komisji. Komisja pracuje zgodnie z ogłoszonymi przez 

Wielkopolskiego Kuratora zasadami rekrutacji. 

6. Komisja w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może odstępować od procedury postępowania 

kwalifikacyjnego, jeżeli liczba kandydatów do Szkoły jest mniejsza od liczby miejsc. 

7. O przyjęciu do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.  

8. Do klas pierwszych pierwszeństwo w przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników w 

postępowaniu kwalifikacyjnym mają: 

1) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych; 

2) kandydaci, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauk; 

9. W przypadku kandydatów do klas sportowych obowiązuje dodatkowa procedura, tzn.  

1) uzyskanie pozytywnej opinii lekarza medycyny sportowej;  

2) uzyskania pozytywnej opinii, jako wyniku testu przydatności do uprawiania określonej 

dyscypliny sportu organizowanego przez szkolną komisje rekrutacyjną;  

3) przy przyjmowaniu do klas sportowych preferencje mają finaliści oraz laureaci zawodów  

i mistrzostw sportowych międzyszkolnych, okręgowych, wojewódzkich i krajowych.  

 

§ 26 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Szkoła określając prawa ucznia uwzględnił w szczególności prawa zawarte w Konwencji o 

prawach dziecka 

2. Uczeń Szkoły ma prawo: 

1) do opieki wychowawczej i dobrych warunków pobytu w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

2) do uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia na możliwie najwyższym 

poziomie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) zgłaszać Dyrektorowi Zespołu Szkół, nauczycielowi, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie 

Rodziców uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich praw uczniów; 

4) znać programy nauczania, zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;   

5) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowania, z prośbą o wyjaśnienie  

i pomoc w ich rozwiązywaniu; 

6) uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce, w terminach uzgodnionych  

z nauczycielami, zwłaszcza, jeśli napotkał na trudności w opanowaniu materiału 

programowego; 

7) dokonywać wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych, odbywać je w 

pomieszczeniach szkolnych, korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, którymi dysponuje 

Szkoła; 

8) należeć do organizacji działających w środowisku szkolnym;  

9) korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń 

socjalnych, jakimi dysponuje Szkoła; 

10) do podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym; 
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11) do poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także w stosunkach 

rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć; 

12) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,  

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

13)  do zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, Dyrektora Zespołu Szkół 

i do Rady Rodziców wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych 

trudnych sytuacjach życiowych; 

14) do odpoczynku, w związku z tym na czas ferii i przerw świątecznych nie zadaje się zadań 

domowych. 

3. Uczeń Szkoły zobowiązany jest: 

1) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne; 

2) do obecności na zajęciach w terminach zapowiedzianych sprawdzianów; 

3) pilnie, systematycznie uczyć się i rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie ze 

wskazaniami nauczycieli i wychowawców; 

4) do kulturalnego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych, respektowania poleceń 

nauczyciela i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

5) podczas zajęć szkolnych zachowywać ciszę na korytarzach i w otoczeniu Szkoły; 

6) utrzymywać w porządku swoje książki, zeszyty, przybory szkolne i przestrzegać 

prawidłowego używania sprzętu, pomocy naukowych, materiałów i narzędzi szkolnych; 

7) dostarczyć pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecność najpóźniej w ciągu 5 dni od 

powrotu do szkoły; 

8) na terenie Szkoły dbać o estetyczny strój; 

9) podczas uroczystości szkolnych – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, podczas 

reprezentowania Szkoły w obchodach świąt państwowych oraz podczas egzaminu 

maturalnego obowiązkowy jest strój: dziewczęta – ciemna spódnica (lub spodnie), biała 

bluzka, ciemny żakiet; chłopcy – ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka; 

10) na lekcjach i innych zajęciach szkolnych zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego, podczas zajęć telefon powinien 

być wyłączony i schowany do plecaka; 

11) na lekcjach i innych zajęciach szkolnych zabrania się filmowania, fotografowania i nagrywania 

zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela; 

12) przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą; 

13) okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim 

pozostałym pracownikom Szkoły, stosując się do ich poleceń, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi zasadami kulturalnego zachowania; 

14) być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, współdziałać w kształtowaniu przyjemnych 

stosunków współżycia w zespole swojej klasy i wśród uczniów Szkoły, otaczać opieką 

młodszych i słabszych, bronić krzywdzonych; 

15) podporządkować się uchwałom Samorządu Uczniowskiego i przyczyniać się do realizacji jego 

zadań; 

16) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

17) współdziałać w utrzymywaniu porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń  

i otoczenia Szkoły; 

18) zachować prawidłową postawę ciała, zwłaszcza podczas zajęć szkolnych, stosować się do 

wskazań dotyczących właściwego spędzania przerw pomiędzy lekcjami; 

19) przestrzegać w szkole i poza szkołą zasad higienicznego trybu życia, nie palić tytoniu, nie 

używać napojów alkoholowych i środków odurzających; 

20) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu, przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad 

ruchu drogowego; 



22 

21) powiadomić niezwłocznie Dyrektora Zespołu Szkół lub wychowawcę klasy o zauważonych w 

szkole przedmiotach lub sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi; 

22) powiadomić niezwłocznie wychowawcę klasy lub innego nauczyciela o zaginięciu rzeczy 

osobistych. 

4. Uczeń podejmujący naukę w Szkole, bierze na siebie odpowiedzialność i obowiązek pełnego 

stosowania się do rozwiązań organizacyjnych i porządkowych przewidzianych w szkole oraz 

do przestrzegania przepisów szczegółowych zawartych w Statucie Szkoły. 

 

§ 27 

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia 

 

1. W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców 

(prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy swojej klasy lub 

pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny rozpatruje skargę nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia jej przyjęcia. 

3. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie wskazanym w ust. 2, niemożliwości jej rozpatrzenia 

oraz w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu 

załatwienia skargi, wychowawca klasy lub pedagog szkolny niezwłocznie przekazują skargę 

Dyrektorowi Zespołu Szkół. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia 

liczy się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 

5. W przypadku zasadności złożonego zażalenia Dyrektor Zespołu Szkół wydaje decyzję o 

podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych 

uprawnień. 

6. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia 

Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje czynności likwidujące ich skutki. 

7. W sprawach spornych uczeń lub rodzice mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

§ 28 

Nagrody i kary – uczniowie 

 

1. Za rzetelną naukę i aktywność w życiu Szkoły uczniowi, mogą być przyznane następujące 

nagrody: 

1) pochwała nauczyciela, wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała nauczyciela, wychowawcy wobec uczniów całej Szkoły; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły; 

4) nagroda w formie książki, dyplomu, listu gratulacyjnego do rodziców; 

5) wyróżnienie poprzez umieszczenie nazwiska i zdjęcia w kronice szkoły; 

6) udział w imprezach dla uczniów wyróżniających się w Szkole; 

7) otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem. 

2. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń, może otrzymać następującą karę: 

1) upomnienie przez nauczyciela, wychowawcę w indywidualnej rozmowie z uczniem; 

2) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy; 

3) naganę od wychowawcy; 

4) ograniczenie na określony czas korzystania przez ucznia z niektórych uprawnień np.: zakaz 

uczestnictwa w wycieczce klasowe; 

5) obniżenie oceny z zachowania do najniższej w przypadku ewidentnego naruszenia regulaminu, 

dokonanego z premedytacją (świadomie i celowo); 
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6) wykonywanie prac porządkowych, społecznie użytecznych 

7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w szkole; 

8) naganę Dyrektora Zespołu Szkół; 

9) naganę Dyrektora Zespołu Szkół z ostrzeżeniem; 

10) skreślenie z listy uczniów Szkoły. 

3. Skreślenie z listy uczniów jest najostrzejszą, ostateczną karą wymierzaną przez Dyrektora 

Zespołu Szkół na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego w następujących przypadkach, po wykorzystaniu innych regulaminowych kar, 

w dowolnym momencie roku szkolnego: 

1) spożywanie alkoholu na terenie Szkoły, przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu, środka odurzającego albo narkotyku; 

2) palenie tytoniu na terenie Szkoły; 

3) sprzedaż lub rozprowadzanie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków;  

4) udowodniona kradzież mienia szkolnego lub prywatnego; 

5) świadome łamanie statutu Szkoły; 

6) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, wymuszanie pieniędzy, bójki i inne zachowania 

agresywne w stosunku do koleżanek i kolegów oraz pracowników Szkoły, zachowania 

naruszające godność ludzką; 

7) celowe niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego na terenie Szkoły; 

8) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika Szkoły; 

9) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów, nauczycieli lub innych 

pracowników Szkoły; 

10) długotrwałe i świadome niewypełnianie obowiązków szkolnych, tzn. opuszczenie bez 

usprawiedliwienia 50 % godzin zajęć lekcyjnych. 

4. W szczególnie drastycznych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę  

o skreśleniu z listy uczniów odstępując od wymierzania kar pośrednich. 

5. O zastosowaniu jednej z wymienionych nagród lub kar, powiadomieni zostają rodzice lub 

prawni opiekunowie w terminie 14 dni. 

6. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołania się w przypadku skreślenia 

z listy uczniów do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 29 

Procedura skreślenie ucznia 

 

1. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów składa nauczyciel wychowawca. 

2. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów wymaga: 

1) sporządzenia pisemnej informacji o sytuacji/zdarzeniu do Dyrektora Zespołu Szkół; 

2) przedstawienie Dyrektorowi Zespołu Szkół działań podjętych przez wychowawcę i pedagoga 

wobec ucznia w zakresie pomocy pedagogicznej;  

3) sprawdzenia, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły, jako przypadek, 

za który można ucznia skreślić z listy; 

4) powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zamiarze skreślenia; 

5) zasięgnięcia opinii na piśmie Samorządu Uczniowskiego (opinia ta nie jest wiążąca dla 

Dyrektora Zespołu Szkół); 

6) zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

7) uzasadnienia wniosku przez wychowawcę klasy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

8) zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną decyzji Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie skreślenia 

ucznia; 
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9) pisemne (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) powiadomienie ucznia  

i jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji Dyrektora Zespołu Szkół dotyczącej 

skreślenia z listy uczniów. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Wychowawca i pedagog szkolny są z 

urzędu rzecznikami ucznia. 

4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą odwołać się na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. 

Po tym czasie decyzja staje się prawomocna. 

5. W przypadku wniesienia odwołania Dyrektora Zespołu Szkół może: 

1) uchylić decyzję o skreśleniu ucznia; 

2) utrzymać decyzję o skreśleniu. 

6. W przypadku utrzymania decyzji o skreśleniu, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mają prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

7. W okresie rozpatrywania odwołania uczeń może uczęszczać do Szkoły. 

8. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów. 

 

§ 30 

Tryb odwoływania się od kary 

 

1. Od każdej kary określonej w statucie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą 

odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego 

otrzymania. 

3. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą 

odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 31 

Zasady rozwiązywania konfliktów wewnętrznych 

 

1. W szkole obowiązują zasady rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. 

2. Konflikty między uczniami rozwiązywane są w Szkole według następujących zasad: 

1) w sytuacji konfliktu między uczniami z tej samej klasy, sytuację rozpoznaje wychowawca klasy 

i w ciągu 3 dni rozstrzyga spór. W sytuacji, gdy konflikt ciągle trwa, uczeń lub wychowawca 

występują z prośbą o wsparcie pedagoga, który po rozpoznaniu sprawy rozstrzyga spór w ciągu 

7 dni. W sytuacji, gdy wsparcie pedagoga jest niewystarczające rolę mediatora przyjmuje 

Dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor; 

2) w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych klas w ciągu 3 dni sytuację rozpoznają 

wychowawcy tych klas, w miarę potrzeby z udziałem pedagoga. Rolę mediatora spełnia 

Dyrektor Zespołu Szkół. W spotkaniu zwaśnionych klas mogą uczestniczyć przedstawiciele 

rady Samorządu Uczniowskiego. 

3. W przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje Dyrektora 

Zespołu Szkół. Konflikt rozwiązywany jest na spotkaniu, w którym uczestniczą Dyrektora 

Zespołu Szkół, nauczyciel, uczeń, rodzice/prawni opiekunowie ucznia. W spotkaniu na prośbę 

rodzica, może uczestniczyć przedstawiciel Rady Rodziców. Ucznia może reprezentować 

wychowawca klasy, pedagog szkolny lub przewodniczący samorządu uczniowskiego. Mediator 

po wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu rozpoznania, w ciągu 7 dni ogłasza swoją decyzję. 

4. W przypadku konfliktu: nauczyciel a rodzic rolę mediatora przyjmuje Dyrektora Zespołu Szkół. 

Wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu Szkół w 
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terminie 7 dni. Dyrektora Zespołu Szkół rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach 

informuje zainteresowane strony. Skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą 

rozpatrywane. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektora Zespołu Szkół może wystąpić 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Konflikty między nauczycielami i pozostałymi pracownikami Dyrektora Zespołu Szkół 

rozwiązywane są w obecności Dyrektora Zespołu Szkół (na prośbę jednej ze stron), 

przedstawiciela związków zawodowych i dwóch członków Rady Pedagogicznej wskazanych 

przez zainteresowanych. Nauczyciel lub pracownik zgłasza swoje zastrzeżenia w formie 

pisemnej do Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły, który w ciągu 14 dni rozstrzyga spór. W 

przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor Zespołu Szkół może powołać Komisję 

Rozjemczą spośród rady pedagogicznej. Skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze 

stron. 

6. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic mają prawo złożyć skargę do 

Dyrektora, który powołuje komisję do przeprowadza postępowanie wyjaśniającego. 

1) Skład komisji: 

a. Dyrektor Zespołu Szkół, jako przewodniczący, 

b. wicedyrektor, 

c. pedagog szkolny, 

d. wychowawca ucznia, 

e. zainteresowane osoby. 

2) Komisja sporządza notatkę z postępowania wyjaśniającego, którą podpisują wszyscy 

członkowie komisji. 

 

VII. Organizacja pracy biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza 

 

§ 32 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice, na 

zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Organizacja biblioteki: 

1) lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń, w jednym z nich znajduje się część 

magazynowa oraz zaplecze socjalne dla bibliotekarzy, w drugim zorganizowano 

wypożyczalnię, czytelnię oraz Multimedialne Centrum Informacyjne; 

2) biblioteka wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, komputer  

i sprzęt przeciwpożarowy; 

3) wydatki biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu Szkoły, mogą być też uzupełniane 

dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców; 

4) biblioteka dostosowuje swoją organizację, rodzaje zbiorów i formy pracy do programu 

działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły; 

5) biblioteka, czytelnia i centrum informacji czynne są w godzinach trwania zajęć edukacyjnych w 

Szkole zgodnie z planem ustalanym na dany rok szkolny. 

4. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje: 

a. udostępnianie książek i innych źródeł informacji w czasie pracy biblioteki, również po 

zakończeniu przez uczniów zajęć lekcyjnych, 

b. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 
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c. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych  

i tekstowych,  

d. pogłębianie nawyku czytania, 

e. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f. pogłębianie nawyku uczenia się, 

g. rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów poprzez organizacje różnorodnych 

działań (wystawki, gazetki, apele, udział w imprezach i działaniach pozaszkolnych), 

h. rozwijanie umiejętności posługiwanie się technologią informacyjną, 

i. wspomaganie nauczycieli polonistów w tworzeniu przez uczniów bibliografii na ustny egzamin 

maturalny, 

j. udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

k. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

l. prowadzenie różnych form upowszechniania zbiorów, 

m. organizowanie wystaw tematycznych, 

n. rozmowy z uczniami w celu uzyskania wiedzy o zainteresowaniach i potrzebach czytelniczych, 

2) prace organizacyjne obejmują: 

a. gromadzenie, ewidencję, opracowanie biblioteczne, selekcję, konserwację zbiorów, 

b. organizację warsztatu informacyjnego, 

c. zakup książek i czasopism zgodnych z zainteresowaniami uczniów, nauczycieli i innych 

użytkowników biblioteki, 

d. planowanie i sprawozdawczość. 

5. Biblioteka organizuje we wrześniu każdego roku kiermasz używanych podręczników. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektora Szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i ich wyposażenie; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami; 

3) opiniuje i zatwierdza regulaminy biblioteki oraz czas pracy nauczycieli bibliotekarzy; 

4) zapewnia środki finansowe; 

5) kontroluje stan ewidencji zbiorów; 

6) zarządza skontrum; 

7) odpowiada protokolarnie za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela-bibliotekarz; 

8) hospituje, obserwuje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Pracownicy biblioteki odpowiadają materialnie za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki. 

8. Biblioteka posiada własną pieczątkę. 

9. Biblioteka tworzy regulaminy określające zasady działalności wypożyczalni, czytelni, 

Multimedialnego centrum Informacyjnego oraz zasady przeprowadzania skontrum. 

10. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:  

1) współpraca z uczniami:  

a. organem reprezentującym uczniów w bibliotece szkolnej jest Samorząd Uczniowski, 

b. rolę pośrednika między oddziałem a biblioteką pełni łączni z biblioteką, 

- każdy uczeń szkoły staję się czytelnikiem biblioteki, 

- współpraca biblioteki z uczniami obejmuje: 

- poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

- pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad i egzaminów, 

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 

- systematyczna współpraca z łącznikami klasowymi, 

- angażowanie uczniów w projekty propagujące czytelnictwo, konkursy i inne formy pracy  

z czytelnikiem, 

2) współpraca z nauczycielami: 
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a. wszyscy nauczyciele i inni pracownicy w szkole są pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki  

i mają pełny dostęp do gromadzonych przez nią zbiorów bibliotecznych i multimedialnych, 

b. współpraca z nauczycielami obejmuje: 

- udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę 

z nauczycielami wszystkich przedmiotów w realizacji programów nauczania, 

- udział w realizacji zadań programowych Szkoły poprzez dostarczenie źródeł  

i opracowań pomocnych na lekcjach i zajęciach, szkoleniach, 

- współpraca w realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

- uzgadnianie z nauczycielami potrzeb w zakresie zakupu nowości, gromadzenie zbiorów według 

ich potrzeb, 

- uzgadnianie z polonistami tytułów lektur i terminów ich realizacji w poszczególnych klasach, 

- propagowanie nowości czytelniczych w pokoju nauczycielskim, na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, 

- współudział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, konkursów, i olimpiad, 

- udostępnianie nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań odpowiedniej literatury, 

przygotowywanie zestawień i teczek tematycznych, 

- informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów, 

- pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie, 

- w porozumieniu z pedagogiem szkolnym gromadzenie i udostępnianie literatury pomocnej  

w pracy z uczniami mającymi określone trudności. 

3) Współpraca z rodzicami: 

a. organem reprezentującym rodziców w bibliotece szkolnej jest Rada Rodziców; 

b. współpraca biblioteki z rodzicami obejmuje: 

- informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece, 

- wygłaszanie referatów o wychowaniu czytelniczym, 

- gromadzenie i wypożyczanie rodzicom literatury dotyczącej wychowania, 

- udostępnianie rodzicom dokumentów regulujących organizację pracy Szkoły. 

4) Współpraca z innymi bibliotekami: 

a. biblioteka współpracuje z miejska biblioteką publiczną, książnicą pedagogiczną i bibliotekami 

szkolnymi; 

b. współpraca obejmuje: 

- organizowanie wycieczek do innych bibliotek (miejska, pedagogiczna, …), 

- przeprowadzanie wspólnych zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

- organizowanie wspólnych imprez i konkursów, 

- wymiana wiedzy i doświadczeń między bibliotekarzami, 

- koordynacja gromadzenia zbiorów, 

- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 

VIII. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 33 

 

1. Rok szkolny w szkole dzieli się na dwa półrocza. 

2. Każde półrocze kończy się klasyfikacją. Oceny za półrocze są ocenami śródrocznymi, a oceny 

za drugie półrocze są ocenami końcoworocznymi. 

3. Czas trwania półroczy wynika z kalendarza szkolnego ogłaszanego w pierwszym tygodniu 

września nowego roku szkolnego przez dyrektora szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych;  
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych 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. 

7. 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. 

§ 34 

 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - 

na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii 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. 

2. W szczególnych przypadkach na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w 

szkole i na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły może wystąpić do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o opinię na temat 

specyficznych trudności w uczeniu się ucznia. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z 

uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z 

uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
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4. 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. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, poradni psychologiczno –pedagogicznej na czas 

określony w tej opinii. 

6. Podanie w sprawie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki, należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu właściwego 

zaświadczenia.  

1) W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego niezwłocznie po uzyskaniu 

zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż: 

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego, 

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 15 lutego danego roku szkolnego. 

2) W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku 

szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po 

uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego niezdolność do ćwiczeń na 

lekcjach nie przekroczy 50 % zajęć przewidzianych w półroczu / roku i są podstawy do 

wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu: 

1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony" albo "zwolniona"; 

2) uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w 

danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz 

wychowawca klasy; 

3) tryb i warunki ubiegania się i udzielania decyzji o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego 

szczegółowo określone są w procedurach Zespołu Szkół. 

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

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

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

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

drugiego języka obcego nowożytnego.  

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

§ 35 

Skala i ogólne kryteria ocen 

 

1. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1) stopień celujący, o wartości liczbowej 6 – symbol stosowany cel; 

2) stopień bardzo dobry o wartości liczbowej 5– symbol stosowany bdb; 
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3) stopień dobry o wartości liczbowej 4- symbol stosowany db; 

4) stopień dostateczny o wartości liczbowej 3- symbol stosowany dst; 

5) stopień dopuszczający o wartości liczbowej 2- symbol stosowany dop; 

6) stopień niedostateczny o wartości liczbowej 1- symbol stosowany ndst. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 

1 pkt 1-5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

5. W ciągu półrocza uczniowie uzyskują oceny bieżące (cząstkowe) wyrażone w następujących 

stopniach:  

Stopień: celujący 6 skrót: cel 

Stopień: bardzo dobry plus 5+ skrót: bdb+ 

Stopień: bardzo dobry 5 skrót: bdb 

Stopień: bardzo dobry minus -5 skrót: -bdb 

Stopień: dobry plus 4+ skrót: db+ 

Stopień: dobry 4 skrót: db 

Stopień: dobry minus -4 skrót: -db 

Stopień: dostateczny plus 3+ skrót: dst+ 

Stopień: dostateczny 3 skrót: dst 

Stopień: dostateczny -3 skrót: -dst 

Stopień: dopuszczający plus 2+ skrót: dop+ 

Stopień: dopuszczający 2 skrót: dop 

Stopień: dopuszczający minus -2 skrót: -dop 

Stopień: niedostateczny 1 skrót: ndst 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania: 

1) ocenę celujący - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w 

realizowanym przez nauczyciela programie. Działania podejmowane przez ucznia są oryginalne 

i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność; 

2) ocenę bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiadomości i 

umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania. 

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne; 

3) ocenę dobry - otrzymuje uczeń, który w stopniu niepełnym opanował wiedzę i umiejętności 

przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania. Poprawnie stosuje 

posiadaną wiedzę i umiejętności. Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne; 

4) ocenę dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

Pod kierunkiem nauczyciela umie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności; 

5) ocenę dopuszczający - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności tylko na 

poziomie wymagań koniecznych. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Z trudem 

posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami nawet przy pomocy nauczyciela; 

6) ocenę niedostateczny - otrzymuje uczeń, który wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania. Nawet w niewielkim stopniu nie 
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opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych na poziom podstawowy, a stwierdzone 

braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu. 

7. W przypadku oceniania pracy ucznia, której wartość merytoryczną można określić w 

procentach należy przyjąć poniższy przelicznik wartości procentowych na oceny szkolne: 

- dla języka polskiego, języków obcych, matematyki: 

 

Ocena Wartość procentowa  

niedostateczny 0 – 50% 

dopuszczający 51 – 63% 

dostateczny 64 – 75% 

dobry 76 – 87% 

bardzo dobry 88 – 99% 

celujący 100% 

 

- dla pozostałych przedmiotów: 

 

Ocena Wartość procentowa  

niedostateczny 0 – 35 % 

dopuszczający 36 – 53% 

dostateczny 54 – 67% 

dobry 68 – 82% 

bardzo dobry 83 – 99% 

celujący 100% 

 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 nauczyciel zawiera z uczniem pisemny kontrakt, w 

którym deklaruje zakres pomocy i określa warunki, jakie musi spełnić uczeń, aby uzupełnić 

braki z danego przedmiotu.  Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. 

 

§ 36 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. Osiągnięcia ucznia sprawdza się w następujących formach: 

1) Formy ustne: 

a) odpowiedzi – (sprawdzenie wiedzy i umiejętności z materiału bieżącego – do trzech tematów, 

bez wcześniejszego zapowiadania), 
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b) wypowiedzi na lekcji (aktywność), 

c) czytanie tekstu, 

d) recytacja, 

e) odpowiedzi na pytania ilustrowane rysunkiem, wykresem, schematem, zależnością opisaną 

matematycznie. 

2) Formy pisemne: 

a) praca klasowa (dłuższa praca pisemna będąca podsumowaniem działu zapowiadana,  

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), 

b) sprawdzian (praca kontrolna obejmująca materiał z jednostki tematycznej lub działu 

zapowiadana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), 

c) kartkówka (sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia z materiału bieżącego –  

do trzech tematów, bez wcześniejszego zapowiadania), 

d) testy (różnego typu), 

e) prace zaliczeniowe – okresowe, 

f) praca domowa ucznia, 

g) zeszyt przedmiotowy. 

3) Inne formy: 

a) sprawnościowe – umiejętność wykonania czynności przewidzianych programem, 

b) doświadczalne (laboratoria), 

c) praktyczne, 

d) udział w konkursach i olimpiadach. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach wychowania fizycznego oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) systematyczność uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego; 

2) gotowość do zajęć rozumianą, jako stawienie się na zajęcia w odpowiednim stroju sportowym, 

którego skład i zestaw określa nauczyciel na początku roku szkolnego (uczeń, który więcej niż 

trzy razy w półroczu nie posiada stroju sportowego na zajęciach otrzymuje ocenę bieżącą 

niedostateczny); 

3) wykonywanie poleconych przez nauczyciela określonych czynności i ćwiczeń; 

4) zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych; 

5) widoczne zachowanie ucznia zmierzające do doskonalenia własnej sprawności fizycznej; 

6) okazywanie woli współpracy ucznia z nauczycielem oraz innymi uczniami na zajęciach 

grupowych; 

7) stosunek trudności ćwiczeń szkoleniowych do możliwości fizycznej ucznia; 

8) przestrzeganie przez ucznia warunków i zasad bezpieczeństwa na zajęciach; 

9) wyuczone umiejętności kształcone przez nauczyciela na zajęciach w zakresie, określonych 

działów szkoleniowych, dyscyplin sportowych – oceniane wg kryteriów zawartych w 

przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych; 

10) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej rozumiana, jako uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych, reprezentowanie 

szkoły w zawodach sportowych, aktywny udział w organizacji zawodów sportowych lub w 

działaniach popularyzujących kulturę fizyczną. 
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§ 37 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów o terminie pracy klasowej lub 

sprawdzianu, co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem i wpisanie ołówkiem go do 

dziennika. 

2. Praca klasowa to pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności trwające 1 do 2 godziny 

lekcyjne (ocena pracy klasowej zaopatrzona jest w recenzję pracy).  

3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności trwa 1 godzinę lekcyjną.  

4. Praca klasowa lub sprawdzian może być przeprowadzone tylko jedno w ciągu dnia w danym 

oddziale, a w danym tygodniu nie może ich być więcej niż 3 w danym oddziale. 

5. Nauczyciel powinien sprawdzić i ocenić pisemną pracę uczniów w okresie do 2 tygodni z 

pięcioma dniami roboczymi (prace klasowe z języka polskiego do 3 tygodni). Nie wolno 

przeprowadzać nowego sprawdzianu pisemnego w przypadku, gdy poprzednia praca nie została 

sprawdzona, oceniona i oddana uczniom.  

6. Niezapowiedziane dla całej klasy mogą być jedynie kartkówki, przez które rozumie się 

sprawdziany wiadomości i umiejętności, z co najwyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych 

(tematów lekcji) i trwające do 15 minut. 

7. Nauczyciel, przy przeprowadzaniu sprawdzianów pisemnych, ma obowiązek  

z góry określić i podać uczniom liczbę punktów wymaganych na poszczególne oceny szkolne. 

8. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym, lub 

w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania, bez względu na przyczyny 

nieobecności ma obowiązek przystąpić do tego sprawdzianu w ustalonym przez nauczyciela 

terminie. 

9. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma 

prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń 

opanował dane treści nauczania i umiejętności. 

10. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu w trybie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch pełnych tygodni (tygodnie 

z pięcioma dniami roboczymi) od daty jej wystawienia. 

11. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem 

/, przy czym obie oceny uwzględniane są przez nauczyciela przy wystawianiu oceny 

klasyfikacyjnej z przedmiotu. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu: na terenie 

szkoły w oryginale, do domu w formie kopii kserograficznej. Nauczyciel zobowiązany jest 

przechowywać je do końca roku szkolnego (tzn. do 31 sierpnia). W tym czasie stanowią one 

dokument pracy ucznia i nauczyciela. Wgląd do nich mają: uczeń, jego rodzice i organy 

nadzorujące. Przechowywane przez nauczyciela prace pisemne muszą być uporządkowane, 

opatrzone kartą informacyjną zawierającą nazwę przedmiotu, symbol oddziału, imię i nazwisko 

nauczyciela, określenie formy pracy pisemnej (praca klasowa, test, sprawdzian, kartkówka), 

informację o celu przeprowadzenia pracy (sprawdzanie umiejętności, wiedzy z zakresu działu 

programowego), datę przeprowadzenia i datę wpisania ocen do dziennika. 

13. Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą, śródroczną i 

roczną. Jeśli uczeń lub rodzic wnioskuje o pisemne uzasadnienie nauczyciel przedstawia 

uzasadnienie w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień od złożenia pisemnego wniosku w 

sekretariacie szkoły. 
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§ 38 

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

ocenę z zachowania – wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej 

klasie. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w ostatnim 

tygodniu pierwszego półrocza. 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie 

może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

5. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na: podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za 

cały rok szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania. 

6. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp 

edukacyjny ucznia. 

7. Liczba ocen będących podstawą do wystawienia oceny półrocznej lub końcoworocznej nie 

może być mniejsza niż 4, a w przypadku, gdy tygodniowa liczba godzin z danego przedmiotu 

jest większa niż 4, to liczba ocen cząstkowych w danym półroczu musi być, co najmniej równa 

liczbie godzin realizowanych w tygodniu, zgodnie ze szkolnym planem nauczania. 

8. Do połowy każdego półrocza nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia nauczanym 

uczniom, co najmniej połowy liczby cząstkowych ocen wynikającej odpowiednio z treści ust. 8. 

Reguły tej nie stosuje się w oddziałach trzeciej klasy technikum w półroczach, w których 

uczniowie odbywają praktykę zawodową. 

 

§ 39 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

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

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



35 

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

poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku uczniów realizujących obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania. 

5. W szkole stosuje się następujące kryteria oceniania zachowania: 

1) zachowanie wzorowe – otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach przestrzega 

postanowień Statutu Szkoły, jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów, nie ma 

nieusprawiedliwionej nieobecności i spełnia, co najmniej 7 z podanych 13 warunków: 

a) jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany: 

b) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

c) dba o honor i tradycję szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

d) wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

e) reprezentuje szkołę na różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach, 

f) żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery, 

g) szanuje mienie własne i społeczne, prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu, 

h) dba zawsze o kulturę słowa, przestrzega form kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą, 

i) dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, 

j) kulturalnie i życzliwie zachowuje się wobec koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników 

Szkoły. 

k) dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), rozumie 

potrzebę rozwijania kultury fizycznej, 

l) ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny, 

m) udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom, 

n) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

2) Zachowanie bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień Statutu:  

a) nieobecność przytrafia mu się sporadycznie (dopuszcza się do 10 godzin 

nieusprawiedliwionych w półroczu) i spełnia, co najmniej 6 z podanych 11 warunków: 

b) nie ma konfliktów z zespołem klasowym, 

c) jest prawdomówny, pilny, systematyczny i zdyscyplinowany, 

d) szanuje mienie własne i społeczne, prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu, 

e) wypełnia powierzone mu funkcje i zadania,  

f) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, 

g) dba o kulturę słowa, 

h) dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, 

i) dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków) oraz 

rozumie potrzebę rozwijania kultury fizycznej, 

j) kulturalnie zachowuje się wobec koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników Szkoły, 

k) dba o honor i tradycję szkoły, 

l) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

3) Zachowanie dobre – otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień Statutu, a 

nieusprawiedliwiona nieobecność przytrafia mu się rzadko (dopuszcza się do 20 godzin 

lekcyjnych w półroczu) i spełnia, co najmniej 4 z podanych 7 warunków: 

a) zgodnie współpracuje z zespołem klasowym, 

b) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

c) okazuje szacunek innym osobom, 

d) tylko sporadycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

e) stara się przestrzegać zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

f) szanuje mienie społeczne, 

g) stara się o estetyczny wygląd zewnętrzny. 
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4) Zachowanie poprawne – otrzymuje uczeń, któremu zdarza się naruszać postanowienia Statutu 

Szkoły poprzez nieusprawiedliwioną nieobecność (dopuszcza się do 30 godzin w półroczu) lub, 

gdy jego zachowanie odpowiada 3 z 6 poniższych warunków: 

a) jest mało aktywny na lekcjach i niesystematyczny w nauce, 

b) uchybia zasadom współżycia społecznego i kultury osobistej, 

c) nie niszczy, ale i nie dba o mienie szkolne, 

d) sporadycznie nie wypełnia obowiązków ucznia, 

e) wygląd zewnętrzny nie zawsze jest schludny i estetyczny, 

f) przyznaje się do błędów, reaguje na uwagi, wyraża chęć poprawy. 

5) Zachowanie nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który narusza postanowienia Statutu Szkoły 

poprzez nieusprawiedliwioną nieobecność (dopuszcza się do 50 godzin lekcyjnych w półroczu), 

lub, gdy jego zachowanie odpowiada 3 z 7 poniższych warunków: 

a) częste niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

b) niepunktualność i niezdyscyplinowanie, 

c) nieumiejętność funkcjonowania w zespole, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego  

d) w klasie (wywieranie złego wpływu na koleżanki i kolegów), 

e) używanie wulgarnego języka, 

f) lekceważenie pozostałych uczniów i pracowników szkoły, 

g) niszczenie mienia szkoły, 

h) niedbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo innych. 

6) Zachowanie naganne – otrzymuje uczeń, który często narusza postanowienia Statutu Szkoły, 

nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania, nieobecność nieusprawiedliwiona 

przekracza 50 godzin lekcyjnych w okresie, demonstracyjnie lekceważy obowiązki szkolne i 

zasady współżycia społecznego np.: 

a) demoralizuje innych uczniów, 

b) świadomie niszczy mienie społeczne i prywatne, 

c) swoim postępowaniem zagraża życiu i zdrowiu innych, 

d) kłamie, świadomie wprowadza w błąd innych członków społeczności szkolnej, 

e) kradnie, 

f) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków), 

g) używa często wulgarnego języka, 

h) jest arogancki i ordynarny w stosunku do nauczycieli, uczniów i innych osób, 

i) świadomie naraża na niebezpieczeństwo siebie, innych uczniów i pracowników szkoły, 

j) swym nagannym zachowaniem godzi w dobre imię szkoły. 

6. Pochwała udzielona uczniowi przez dyrektora Szkoły podwyższa ocenę o jeden stopień. 

7. Nagana udzielona uczniowi przez dyrektora szkoły obniża ocenę z zachowania o jeden stopień. 

 

§ 40 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

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

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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5. 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 z uczniem. 

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

terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, o ile została w ustalona w 

sposób zgodny z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

8. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów informatycznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą oraz w związku z przechodzenia ucznia 

ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ustępie 1, 2, 3 przeprowadza komisja, w której 

skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą oraz w związku 

z przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu, przeprowadza komisja, w której 

skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

14. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we 

własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub 

uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w 

innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który kontynuuje we własnym zakresie naukę 

języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w 

innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

16. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

ucznia.  

17. 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,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
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4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 41 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną. z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z 

tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, nie później niż do końca marca. 

4. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, o ile 

ustalona została w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.   

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, powtarza odpowiednio klasę lub semestr. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

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

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

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin poprawkowy z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

12. 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; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. 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. 

 

§ 42 

 

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. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 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 ile zachodzi okoliczność, o której mowa w ust.11.1 

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. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3. jest ostateczna. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.3 podpunkt 1. 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia informatyki, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z 

zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę 

zadań praktycznych. 

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

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1 i ust 6. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust.3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

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

drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos ma przewodniczącego komisji. 

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

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

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

ucznia zadania praktycznego. 

17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 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. 

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15. i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 43 

 

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

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

 

§ 44 

 



41 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną, jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy szkołę z 

wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75. 

 

§ 45 

Zasady informowania rodziców i uczniów 

 

1. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się: 

1) na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych przynajmniej cztery razy w roku 

szkolnym, zgodnie z terminarzem spotkań określonym w kalendarzu szkoły na dany rok 

szkolny; 

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami w czasie ogólnych spotkań z rodzicami lub 

podczas dyżurów w szkole, a w wyjątkowych wypadkach w czasie przerw śródlekcyjnych; 

3) poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych, dzienniczków ucznia; 

4) listownie; 

5) telefonicznie; 

6) poprzez korespondencję pocztą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionych przez 

rodziców lub prawnych opiekunów adresów skrzynek poczty elektronicznej. 

2. Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i 

osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. 

Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z 

poszczególnych przedmiotów i zachowania, informację o frekwencji oraz ewentualne uwagi 

nauczycieli. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż 2 

tygodnie, ale nie wcześniej niż 3 tygodnie, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z zajęć edukacyjnych, a 

wychowawca informuje o przewidywanej ocenie z zachowania. Przewidywane oceny należy 

wpisać do dziennika zielonym kolorem w kolumnie poprzedzającej rubrykę przeznaczoną na 

wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej. Rocznych ocen przewidywanych, o których mowa w 

ust.3 nie można utożsamiać z ostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi, ponieważ do momentu 

klasyfikacji trwa ocenianie śródroczne uczniów. 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż 

tydzień, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) 

na spotkaniu, pisemnie za potwierdzeniem, o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

zachowania.  

5. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu, wychowawca, za 

pośrednictwem ucznia lub w ostateczności sekretariatu szkoły, wysyła pismo informujące o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeżeli pismo 

przekazuje uczeń, wówczas rodzice mają obowiązek je podpisać i oddać wychowawcy.  

6. Ostateczna ocena półroczna i końcoworoczna nie może być wystawiona wcześniej niż w 

tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 
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§ 46 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych opracowują corocznie 

nauczyciele lub zespoły przedmiotowe. 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych udostępniane są w 

czytelni biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 47 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności Szkoły poprzez umieszczenie go w czytelni biblioteki szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Transportowo-

Elektrycznych. 

 

 

 

 

 Tekst j Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego uchwalony przez Radę Pedagogiczną  

w dniu 4 listopada 2015 r. 

 

 

 


