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Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.);  

2) Szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia "BLOK" z oddziałami 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Budowlanej "BLOK" do czasu ich wygaśnięcia (31 

sierpnia 2019 r.); 

3) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć BLOK Sp. z o.o. w Toruniu;  

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia "BLOK"; 

5) Zespół - należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia "BLOK" i Szkołę 

Podstawową "BLOK"; 

6) Szkoła - należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia "BLOK"; 

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

pedagogicznego Zespołu; 

8) Rada Pedagogiczna - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu; 

9) Samorząd - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski złożony  z przedstawicieli 

Zespołu; 

10) Rada Rodziców - należy przez to rozumieć Radę  Rodziców  złożoną  z 

przedstawicieli Zespołu; 

11) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika niebędącego 

nauczycielem;  

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;  

13) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia "BLOK" z 

oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Budowlanej "BLOK" do czasu ich 

wygaśnięcia (31 sierpnia 2019 r.). 

 

§ 2. 

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi:  Branżowa Szkoła I Stopnia „BLOK” w Toruniu. 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia „BLOK” jest publiczną, trzyletnią branżową szkołą I stopnia 

dla młodzieży i dorosłych i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie. Daje możliwość dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia.  

3. Szkoła wraz ze Szkołą Podstawową „BLOK” wchodzi w skład Zespołu Edukacyjnego 

„BLOK". 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest  „BLOK” Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Batorego 

37/41. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Szkoły jest Kujawsko - Pomorski Kurator 

Oświaty w Bydgoszczy.  

6. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. 

Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać 

kwestii rozstrzygniętych w Statucie.  

7. Siedziba Szkoły mieści się w budynku przy ul. Batorego 37/41 w Toruniu.  
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§ 3. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.  

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział II - Cele i zadania Szkoły 

 

§ 4. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 

o systemie oświaty, Ustawy – Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw 

Dziecka. Uwzględnia program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły dostosowany do 

potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Szkoła zapewnia:  

1) W zakresie dydaktyki:  

a. poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści,  

b. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

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

c. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

d. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,  

e. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej;  

2) W zakresie nabywania umiejętności:  

a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz 

większej odpowiedzialności,  

b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu 

widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się 

językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,  

c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne 

działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

d. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,  

e. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń 

i nawyków,  

f. rozwijanie sprawności umysłowych i praktycznych oraz osobistych zainteresowań,  

g. przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 

problemów społecznych;  

3) W zakresie wychowania i profilaktyki:  



 

4 
 

a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i 

duchowym,  

b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości,  

c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów,  

d. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku 

kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych, 

e. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,  

f. edukację zdrowotną, kulturalną i ekologiczną poprzez działalność organizacji 

szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,  

g. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, 

którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także 

trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym 

oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy; 

h. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych 

kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,  

i. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, 

w szkole i wobec obcych, 

j. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,  

k. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i 

społecznego,  

l. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z 

trudną sytuacją,  

m. stwarzanie możliwości do doskonalenia się;  

4) w zakresie promocji zdrowia: 

a. propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkoły,  

b. kształtowanie postaw i zachowań  zdrowotnych,  

c. upowszechnianie zasad profilaktyki prozdrowotnej,  

d. wdrażanie do przestrzegania higieny życia codziennego,  

e. zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej,  

f. uświadomienie związku pomiędzy stylem życia, a zdrowiem fizycznym i 

psychicznym,  

g. poznanie zagrożeń związanych z postępem cywilizacji,  

h. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu,  

i. uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia,  

j. pedagogizacja ukierunkowana na stałą współpracę z rodzicami w celu 

przekazywania im wiedzy na tematy prozdrowotne,  

k. organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych, spotkań z ekspertami oraz 

imprez tematycznych w ramach lekcji, godzin wychowawczych, zajęć 

pozalekcyjnych, świetlicowych, itp.  
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l. realizowanie różnorodnych programów i projektów prozdrowotnych,  

m. integracja społeczności szkoły poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz 

ochrony własnego zdrowia;  

5) W zakresie opieki:  

a. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz 

związanych z tym problemów,  

b. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 

i pracowników szkoły, 

c. udzielanie w miarę potrzeb i możliwości Szkoły pomocy materialnej i opiekuńczej 

dzieciom będącym w trudnej sytuacji,  

d. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku nauki przez uczniów, 

e. utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi i innymi 

instytucjami wspierającymi ucznia, 

f. dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 

 

§ 5. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie: murarz-tynkarz, technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, sprzedawca, elektryk, kucharz i 

innych zawodach zgodnie z kwalifikacją zawodów i specjalności szkolnictwa 

zawodowego ogłoszonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

b. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

d. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§ 6. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, 

poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.  

2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 

3. Obiekty szkolne na bieżąco kontrolowane. W zależności od potrzeb są remontowane i 

modernizowane. 

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw i podczas lekcji zgodnie z regulaminem i z 

przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem.  

5. Szkoła zapewnia:  

1) nadzór pedagogiczny na wszystkich zajęciach odbywających się w Szkole;  

2) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy 

uczniów ujętej w planie organizacji Szkoły;  

3) rozpoznawanie problemów;  
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4) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami 

patologii społecznych, uzależnień i przemocy;  

5) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów 

powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich 

będą się one odbywać;  

6) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego;  

7) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii; 

8) zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wszystkich klas oraz 

tym, którzy nie uczęszczają na lekcje religii;  

9) umożliwienie działania na terenie Szkoły gabinetu pielęgniarki szkolnej; 

10) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z 

zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki 

lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego 

wymaga. 

6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed 

dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich 

programów chroniących. 

 

Rozdział III - Organy Szkoły 

 

§ 7. 

1. Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Wicedyrektor Szkoły; 

3) Rada Pedagogiczna;  

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Rodziców. 

2. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach określonych przez ustawy oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie.  

3. Ewentualne spory pomiędzy organami wymienionymi w punkcie 1 podpunkty 2, 3 i 4 

rozstrzyga Dyrektor Szkoły badając zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez te 

organy.  

4. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. Jeżeli 

niezgodność z przepisami prawa dotyczy części uchwały to wstrzymaniu wykonania 

podlega tylko ta część.  

5. Ewentualne spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a pozostałymi organami rozstrzyga organ 

prowadzący szkołę albo kurator oświaty sprawujący nadzór pedagogiczny, każdy według 

posiadanych kompetencji. 
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§ 8. 

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, któremu organ prowadzący Szkołę powierza stanowisko 

na podstawie art. 63 Ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Dyrektor Szkoły jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor 

sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.  

3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach:  

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, przydzielania 

obowiązków pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie; 

 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

3) występowania z wnioskami - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły;  

4) realizacji zadań wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i innych przepisów. 

4. Szczególne kompetencje Dyrektora Szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 

3) wydaje zarządzenia i decyzje zgodnie ze swoimi uprawnieniami, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących,  

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych,  

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w 

szkole,  

11) wykonuje polecenia nadzoru pedagogicznego o których mowa w art. 55 Ustawy - 

Prawo  oświatowego,  

12) ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady 

rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy, 

13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły,  

14) przygotowuje i przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia arkusz organizacyjny 

szkoły zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo Oświatowe, 

15) do dnia 15 września podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie 

szkolnym programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają 

obowiązywać w Szkole do zakończenia kształcenia w danym etapie edukacyjnym, 
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16) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad uczniami i udostępnia dane uczniów celem właściwej realizacji 

tej opieki.  

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 9 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Powierzanie wyżej wymienionego stanowiska i odwołanie z niego dokonuje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3. Do obowiązków wicedyrektora w szczególności należy: 

1) Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji 

programów nauczania oraz stosowanych metod i organizacji pracy, 

2) Obserwowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) Otaczenie opieką nauczycieli podejmujących pracę, 

4) Nadzór nad prawidłowością i systematycznością prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

5) Nadzór i współudział w pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczego, 

6) Nadzór nad biblioteką szkolną, 

7) Organizowanie opieki nad uczniami, współdziałanie z radą Samorządu Uczniowskiego, 

rodzicami, 

8) Organizowanie wewnętrznej pracy szkoły, w tym organizowaniu zastępstw, układaniu 

planów dyżurów nauczycielskich, układaniu planu lekcji, przygotowaniu projektu 

zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne, 

9) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy uczniów i nauczycieli oraz 

egzekwowanie przestrzegania ustalonego w Szkole porządku, dbałość o czystość i 

estetykę Szkoły, 

10) Wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Szkoły, w tym przejmowanie 

kompetencji dyrektora w przypadku jego nieobecności. 

 

§ 10. 

1. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły i wicedyrektor znajdują się poza terenem Szkoły, 

Dyrektor Szkoły powierza pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonemu nauczycielowi 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 

2. O tym fakcie powiadamia organ prowadzący. 

 

§ 11 

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Zespole oraz pracownicy zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą  

lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 
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organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członków Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Zespołu; 

2) zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu; 

3) uchwalanie statutu Szkoły albo jego zmian; 

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

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców Zespołu; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Zespołu. 

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 8, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole. W tym przypadku organ 
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uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i 

powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

15. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

 

§ 12. 

1. Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego składu następujące zespoły:  

1) problemowo - zadaniowy  

2) przedmiotowy  

3) wychowawczy 

2. Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy, inni nauczyciele Zespołu, pedagog i Dyrektor 

Szkoły. Zadaniem zespołu jest:  

1) analizowanie i diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów,  

2) przygotowanie i wdrażanie do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego,  

3) prowadzenie ewidencji działań wychowawczych i opiekuńczych,  

4) otaczanie opieką młodych wychowawców.  

3. Zespół przedmiotowy (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i przedmiotów 

zawodowych) tworzą nauczyciele poszczególnych bloków przedmiotowych. Zadaniem 

zespołu jest:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów 

nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

2) tworzenie programów naprawczych, jeśli wymaga tego sytuacja,  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia,  

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania,  

6) przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. Następnie jego analiza. 

4. Zespoły problemowo-zadaniowe mogą być tworzone przez nauczycieli lub powołane przez 

Dyrektora, jeżeli wymaga tego sytuacja.  

 

§ 13. 

1. W Zespole działa Rada Rodziców,  która reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
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4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, o których mowa w 

pkt. 2. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Zespołu; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

3) opiniowanie dni wolnych. 

7. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 4.  

8. Do dysponowania funduszami są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez Radę Rodziców. 

 

§ 14. 

1. W Zespole działa Samorząd. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

 i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do wypowiedzenia się w sprawie wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów; 

5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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§15 

Stowarzyszenia i organizacje 

W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej. Zgodę na podjęcie takiej działalności wyraża Dyrektor po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

Rozdział IV - Organizacja pracy Szkoły 

 

§ 16. 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut. Skrócenie zajęć w danym 

dniu następuje w drodze zarządzenia Dyrektora Szkoły, które wskazuje sposób zachowania 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.” 

3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 25 – 35 uczniów. 

4. W Szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w piątek po 20 czerwca, jeśli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września. 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań 

powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych szkoły.  

§ 17. 

1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęciach 

komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na obowiązkowych 

zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.  

2. Przy podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej lub stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

3. W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne 

lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być 

realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i 

aktywne formy turystyki. 

 

§ 18. 

Arkusz organizacji szkoły 

Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 
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a. tygodniowy, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach, 

b. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego 

obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w 

oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa 

sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone, 

c. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w 

szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z 

informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin 

zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; liczbę pracowników 

administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

oraz etatów przeliczeniowych; 

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz innych 

zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez 

pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

7) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej, 

9) liczbę godzin pracy pedagoga szkolnego. 

 

§ 19. 

1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do Szkoły 

do momentu wyjścia z niej.  

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast 

reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.  

3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie 

inny nauczyciel Szkoły.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki 

nad taką grupą.  
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5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca oddziału lub 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.  

6. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Szkole 

(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego 

z nauczycielem lub bibliotekarzem.  

7. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców. Dotyczy zwolnień klasy w wyniku planu zastępstw  

za nieobecnego nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie. 

8. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, 

w razie potrzeby może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić 

pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.  

9. Upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik obsługi Szkoły powinien zwrócić się 

do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie 

potrzeby zawiadomić Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora.  

10. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zobowiązani do zawiadomienia Dyrektora 

o wszelkich dostrzeżonych na terenie Szkoły zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.  

11. Budynki i teren Szkoły objęte są nadzorem kamer Smart PSS, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków opieki.  

12. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie 

zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

13. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia 

komputerowa, chemiczna) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania 

uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.  

14. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, 

zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem 

powinni przebywać na terenie szkoły.  

15. Przez teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.  

16. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na  

 zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga 

lub Dyrektora Szkoły. 

17. Dla zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas wycieczek konieczne jest 

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według obowiązujących 

przepisów. 

 

§ 20. 

 Nauczanie religii i etyki 

1. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, 

których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego, po złożeniu takiej 

deklaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy.  

2. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmieniona w każdym momencie.  
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3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej. W przypadku pierwszych bądź 

ostatnich godzin lekcyjnych rodzice mogą zwolnić ucznia z przebywania na terenie 

szkoły (pisemne zwolnienie). 

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze 

kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w 

szkolnego zgodnie z przepisami. 

5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

6. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich 

uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego 

spotkania. 

7. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie 

z obowiązującymi w Szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia 

zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną 

modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu 

odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również 

wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków 

służbowych. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych 

tygodniowo. Nauka etyki odbywa się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.  

8. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki 

na świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena 

z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym nie wpływa jednak na promocję 

ucznia.  

9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania 

i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego.  

10. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma 

wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć.  

11. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. Średnia ocen ucznia 

uczęszczającego zarówno na religię, jak i etykę, uwzględnia obie oceny. 

12. Lekcje religii organizowane są dla grupy liczącej nie mniej niż 7 uczniów.  

13. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach 

łączonych.  

 

§ 21. 

Pedagog szkolny 

1. W Zespole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.  

2. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

3. Do zadań pedagoga w Zespole należy w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
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psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Zespole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

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

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Zadania te realizowane są we współpracy z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły i 

instytucjami pozaszkolnymi, z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi 

Poradniami Specjalistycznymi.  

5. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności gromadzi w niej wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu 

przetwarzania, jak również zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych. Ma 

także obowiązek wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z 

realizacją obowiązków służbowych.  

6. Szczegółowy zakres obowiązków określa Dyrektor Szkoły.  

7. Pedagog szkolny jest rzecznikiem przestrzegania Konwencji Praw Dziecka.  

 

§ 22. 

 
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia jak:  

1) sale lekcyjne;  

2) pracownie:  

a. fizyko-chemiczną, 

b. informatyczną,  

c. ćwiczeń technologicznych 

3) gabinety pedagoga i innych specjalistów;  

4) szatnię;  

5) zaplecze sportowe (sala sportowa - zgodnie z umową z VII LO, siłownia, Orlik przy ul. 

Świętopełka).  

2. Regulaminy pracowni, szatni i zaplecza sportowego określa dyrektor.  
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§ 23. 

Biblioteka szkolna 

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

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

2. W ramach biblioteki funkcjonuje:  

1) wypożyczalnia,  

2) czytelnia,  

3) multimedialne centrum informacji.  

3. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie,  

2) nauczyciele i pracownicy Zespołu,  

3) rodzice.  

4. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni wicedyrektor szkoły.  

5. Główne zadania biblioteki szkolnej:  

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, 

2) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej,  

3) pomoc w  realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,  

4) przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowanie do korzystania z różnych 

źródeł informacji, tradycyjnych i nowoczesnych,  

5) przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek pozaszkolnych,  

6) posiadanie informacji o dokumentach gromadzonych w Zespole,  

7) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej Zespołu w zakresie pomocy 

uczniom wymagającym specjalnej opieki dydaktycznej i wychowawczej,  

8) zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczniów,  

9) wspomaganie doskonalenie zawodowego nauczycieli, 

10) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

6. Tygodniowy wymiar pracy nauczyciela bibliotekarza jest dostosowany do potrzeb 

Zespołu. W tym mieszczą się godziny pracy z czytelnikiem w wypożyczalni, czytelni, 

multimedialnym centrum informacyjnym oraz godziny przeznaczone na pracę 

wewnętrzną.  

7. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) udostępnianie zbiorów,  

2) poradnictwo w doborze lektury,  

3) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji – 

poprzez zajęcia grupowe lub pracę indywidualną z uczniem,  

4) indywidualna praca z uczniem, trudnym oraz zdolnym,  

5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

6) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji.  

7) gromadzenie zbiorów,  

8) ewidencja i opracowanie zbiorów,  

9) selekcja zbiorów,  

10) prowadzenie warsztatu informacyjnego (komputerowa baza danych), 
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11) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, 

sprawozdania, planowanie wydatków, statystyki czytelnictwa),  

12) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

13) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

8. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką w zakresie:  

1) rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,  

2) współuczestniczenia w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,  

3) znajomości zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu - zgłaszają 

propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów, 

4) współdziałania w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

9. Czas pracy biblioteki:  

1) biblioteka szkolna czynna jest w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od września 

do czerwca),  

2) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły. 

10. W bibliotece gromadzone są:  

1) księgozbiór podręczny i ogólny,  

2) czasopisma,  

3) materiały audiowizualne,  

4) materiały multimedialne.  

11. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet Zespołu.  

12. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej. 

13. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania sankcji odnośnie osób nie 

przestrzegających regulaminu. 

 

Świetlica 

§ 24. 

1. W szkole działa świetlica.  

2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele.  

3. Zespół zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole poza zajęciami 

obowiązkowymi ze względu na:  

1) Zmiany w planie lekcji; 

2) Zwolnienie z wychowania fizycznego decyzją Dyrektora Szkoły i religii (§ 44  

ust. 3 Statutu Szkoły); 

3) Godziny dojazdu lub odjazdu środków komunikacyjnych, z których korzystają 

uczniowie. 

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas oraz 

pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.  

6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.  

7. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy. 
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§ 25. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Zespół organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem 

Dyrektora Szkoły.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do potrzeb ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) 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;  

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

pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.  

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się jest wydawana uczniowi na wniosek rodziców.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

3) warsztatów;  
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4) porad i konsultacji.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych form. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z:  

1) rodzicami;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców;  

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;  

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

5) kuratora sądowego lub asystenta rodziny. 

10. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich 

zaspokajania.  

11. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogicznej, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.  

 

Rozdział V - Wewnątrzszkolne ocenianie 

 

§ 26. 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania 

stosowane przez wszystkich nauczycieli Zespołu.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego i 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów 

nauczania;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie;  

2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego 

rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;  
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4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

6) określenie efektywności stosowanych metod pracy;  

7) udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju;  

8) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;  

9) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;  

10) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

 i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, także śródrocznej i rocznej oceny 

z zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce oraz o zachowaniu ucznia i jego szczególnych 

uzdolnieniach.  

5. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców i nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić w formie ustnej. 

6. Nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

7. Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby uwzględniała 

jego wkład pracy.  

8. Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami i w różny 

sposób, mając prawo do wyboru własnej drogi. Nauczyciel powinien brać pod uwagę, z 

jakim typem ucznia ma do czynienia (wzrokowiec, słuchowiec, czuciowiec), dostosowując 

do niego metody i formy nauczania, sposoby oceniania. 

 

§ 27. 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel 

uzgadnia z uczniem termin, kryteria oceny, o którą ubiega się uczeń i formę poprawy).  
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2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

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

zachowania;  

3) warunkach i kryteriach usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z lekcji. 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym 

wymaganiom. 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

6. 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. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej 

opinii.  

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 28. 

1. Uczniowie oceniani są w skali sześciostopniowej:  

1) stopień celujący (cel.) - 6; 

2) stopień bardzo dobry (bdb.) - 5;  

3) stopień dobry (db.) - 4;  

4) stopień dostateczny (dst.) - 3; 

5) stopień dopuszczający (dop.) - 2;  

6) stopień niedostateczny (ndst.) - 1. 

2. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

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

3. W przypadku ustalania bieżących ocen można dodatkowo wpisywać obok ocen znaki „+” i 

„–” oraz „np.” (uczeń nieprzygotowany).  

4. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę 

z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę.  

5. Szkoła stosuje ocenę średnią ważoną według kryteriów: 
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1) praca klasowa, dłuższa prezentacja,  pisanie na lekcji (wypracowanie), konkursy 

pozaszkolne - 4 

2) sprawdzian, test wiedzy, rozumienie tekstu (test), praca z tekstem źródłowym, 

sprawdzenie znajomości treści lektury - 3  

3) praca domowa (obszerna), wypowiedź ustna z więcej niż jednego tematu, rozmowa 

sterowana, znajomość mapy, indywidualna praca na lekcji, projekt, kartkówka, 

konkursy szkolne - 2 

4) zadanie domowe (krótkie), odpowiedź z ostatniego tematu, aktywność na lekcji i poza 

nią, prasówka,  recytacja, referat, grupowa praca na lekcji, ćwiczenia na lekcji -  1 

5) inne podejmowane działania uwzględniające specyfikę przedmiotu są pozostawione do 

decyzji nauczyciela danego przedmiotu (zgodne z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania) 

6. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a. rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie 

materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program nauczania,  

b. podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych 

zainteresowań;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a. rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu 

nauczania,  

b. stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a. opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane 

w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale 

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie 

nauczania;  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a. opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, 

o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych 

wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a. opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o 

niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach 

typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek 

nauczyciela; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a. nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek 

nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.  

7. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.  

8. Zależność oceny semestralnej od średniej ważonej:  

Średnia ważona  

Ocena 6,0 – 5,56 - celujący  

ocena 5,55 – 4,61 - bardzo dobry  
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ocena 4,60 – 3,66 - dobry  

ocena 3,65 – 2,71 - dostateczny  

ocena 2,70 – 1,51 - dopuszczający  

ocena 1,50 – 0 - niedostateczny 

 

§ 29. 

1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu nauki zaplanować sposoby  

i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.  

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji - 

zasady zgłaszania nieprzygotowania na lekcji oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z 

nauczycielem na początku roku.  

3. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu. 

4. Uczeń otrzymuje oceny bieżące za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.  

5. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż 3 

sprawdziany tygodniowo). 

6. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem 

przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma 

obowiązku zapowiadania kartkówek.  

7. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być 

przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych 

i międzyokresowych.  

8. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do wykonania 

muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena obliczona wg 

skali: ocena ze sprawdzianu - procent liczby punktów  

ocena celująca 95% - 100% oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub 

twórcze, oryginalne rozwiązanie  

ocena bardzo dobra 86% - 94%  

ocena dobra 76% - 85%  

ocena dostateczna 51% - 75%  

ocena dopuszczająca 30% - 50%  

ocena niedostateczna do 29%  

9. Ocena prac pisemnych (wymienionych w punkcie 8) dla uczniów posiadających opinie 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych dopuszcza obniżenie skali do 

10%.  

10. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania 

zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.  

11. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 

może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym 

od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego 

obowiązku).  

12. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej) tylko 

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest dobrowolna i musi 
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odbyć się w terminie do 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko 

jeden raz.  

13. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni.  

14. Ocenione sprawdziany (prace klasowe) i prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy w 

formie ustalonej przez nauczyciela.  

15. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego.  

16. Na prośbę rodziców ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace 

klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu jego rodzicom podczas zebrań klasowych i konsultacji lub 

umówionego spotkania.  

17. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania 

samooceny stanu swojej wiedzy.  

18. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

zakończeniem okresu nauki poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych 

okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikacjach. Wychowawca 

oddziału ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych i 

nieklasyfikacjach w formie pisemnej. 

19. Dokładne daty ustalane są na początku każdego roku szkolnego i podane do publicznej 

informacji w harmonogramie pracy Zespołu. 

20. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na 2 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Dokładny termin określony w 

harmonogramie pracy Szkoły. 

21. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach 

i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.  

22. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica.  

23. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:  

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i półrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania;  

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;  

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

§ 30.  

Uczeń i jego rodzic mają prawo:  

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;  

2) do uzyskania informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;  

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania;  

4) do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć zgodnie z ustalonymi zasadami przez 

nauczyciela przedmiotu 

5) do poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) w terminie 

i trybie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu;  

6) do egzaminu klasyfikacyjnego w przewidzianych sytuacjach;  
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7) do egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których otrzymał ocenę 

niedostateczną;  

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;  

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości i umiejętności;  

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;  

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z przedmiotu na wniosek rodzica bądź 

ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;  

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych 

zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 

W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony";  

13) do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;  

14) do otrzymania uzasadnienia ustalonej oceny w formie ustnej. 

 

§ 31.  

Zachowanie uczniów 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej 

skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:  

1) OCENA WZOROWA - Uczeń: 

a. wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu Szkoły, zalecenia Dyrektora, 

wychowawcy i Samorządu, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych 

uczniów w klasie i Szkole,  

b. dba o honor i tradycje Szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza 

nią,  

c. ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi 

d. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,  
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e. wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, Szkoły 

i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz 

imprezach kulturalnych, reprezentuje Szkołę na zewnątrz,  

f. samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania, 

g. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe,  

h. dba o mienie Szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,  

i. systematyczne uczęszcza do Szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  

j. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia,  

k. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich 

łamanie,  

l. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór 

do naśladowania,  

m. w pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu 

funkcji,  

n. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie 

innych,  

o. dba o piękno mowy ojczystej,  

p. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu; 

 

2) OCENA BARDZO DOBRA - Uczeń:  

a. bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w szkolnym katalogu 

obowiązków ucznia, umieszczonym w statucie szkoły,  

b. dba o honor i tradycje Szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza 

nią, 

c. ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi,  

d. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,  

e. wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, Szkoły i środowiska uczestnicząc 

w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, 

reprezentuje Szkołę na zewnątrz,  

f. systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i 

umiejętności, rozwija swoje zainteresowania,  

g. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków, powierzonych mu przez 

nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe,  

h. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu, 

i) systematyczne uczęszcza do Szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,  

i. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

j. przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich 

łamanie, 

k. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, 

l. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje 

w grupie, 
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m. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu; 

 

 

 

3) OCENA DOBRA - Uczeń:  

a. dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w szkolnym katalogu 

obowiązków ucznia umieszczonym w statucie szkoły, 

b. dba o honor i tradycje Szkoły, kulturalnie zachowuje się w Szkole i poza nią,  

c. ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi,  

d. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych,  

e. bierze udział w pracy na rzecz klasy i Szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach 

szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje Szkołę 

na zewnątrz,  

f. przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności 

oraz rozwijania swoich zainteresowań,  

g. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu 

przez nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe,  

h. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu, 

i. systematyczne uczęszcza do Szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności oraz spóźnień,  

j. unika konfliktów i kłótni, 

k. przestrzega zasad zachowania podczas przerw,  

l. właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła,  

m. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje 

w grupie,  

n. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu;  

 

4) OCENA POPRAWNA - Uczeń: 

a. stara się wypełniać postanowienia zawarte w szkolnym katalogu obowiązków ucznia 

umieszczonym w statucie szkoły, 

b. stara się dbać o honor i tradycje Szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego 

zachowania w Szkole i poza nią,  

c. jego stroje bywają niezgodne z normami obyczajowymi,  

d. przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych,  

e. bierze udział w życiu klasy,  

f. rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz 

imprezach kulturalnych, 

g. przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę 

i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania,  

h. poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki,  

i. stara się dbać o mienie Szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,  

j. ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,  

k. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub w 

inny sposób ją rekompensuje,  
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l. nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami,  

m. nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła,  

n. nie zawsze angażuje się w prace grupowe,  

o. zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób, 

p. podporządkowuje się zaleceniom Dyrektora, wychowawcy, Samorządu oraz 

przepisom statutu szkoły, 

q. sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób, 

r. stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu, 

s. stara się unikać zachowań agresywnych;  

 

5) OCENA NIEODPOWIEDNIA - Uczeń:  

a. nie wywiązuje się z wypełniania postanowień zawartych w szkolnym katalogu 

obowiązków ucznia umieszczonym w statucie szkoły,  

b. nie dba o honor i tradycje Szkoły,  

c. jego stroje bywają niezgodne z normami obyczajowymi,  

d. nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych,  

e. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,  

f. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych, nie reprezentuje Szkoły na zewnątrz,  

g. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

h. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich 

zainteresowań,  

i. niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki,  

j. sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos 

nawet, gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,  

k. niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne,  

l. ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,  

m. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób,  

n. nie reaguje na przejawy krzywdy i zła,  

o. swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy, 

p. nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób,  

q. łamie zalecenia Dyrektora, wychowawcy i Samorządu, 

r. łamie zasady kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,  

s. przejawia brak szacunku wobec innych osób,  

t. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,  

u. przejawia agresję słowną i fizyczną;  

 

6) OCENA NAGANNA - Uczeń:  

a. łamie postanowienia zawarte w szkolnym katalogu obowiązków ucznia 

umieszczonym w statucie szkoły,  

b. odrzuca troskę o honor i tradycje Szkoły,  

c. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,  

d. nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych, nie reprezentuje Szkoły na zewnątrz,  
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e. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

f. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich 

zainteresowań,  

g. lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków,  

h. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne,  

i. ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,  

j. notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych 

osób,  

k. uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami 

oraz lekceważąc polecenia nauczycieli,  

l. łamie zalecenia Dyrektora, wychowawcy i Samorządu, nie przestrzega postanowień 

statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania,  

m. drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,  

n. przejawia brak szacunku wobec innych osób,  

o. często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem,  

p. przejawia agresję słowną i fizyczną,  

q. ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi,  

r. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.  

 

§ 32. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.  

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

1) oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i 

trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wychowawca oddziału ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców 

o ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły 

zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz indywidualne kontakty.  

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału według kryteriów w Statucie 

Szkoły, uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego dobro.  

6. Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowana ucznia są:  

1) Obserwacja:  

2) Opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników szkoły;  

3) Ankiety dotyczące aktywności pozaszkolnej, relacji koleżeńskich lub innych danych; 

4) Karty samooceny;  

5) Rozmowy z uczniem.  

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
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indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

9. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o 

przewidywanej półrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku 

nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. 

Rodzice informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.  

10. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca oddziału jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym 

i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

11. Dokładne daty będą wynikać z harmonogramu pracy Zespołu podanego do publicznej 

wiadomości na początku każdego roku szkolnego. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej, 

dotyczącej tylko oceny rocznej:  

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji;  

3) W skład komisji wchodzą:  

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący 

komisji,  

b. wychowawca oddziału, 

c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

d. pedagog 

e. przedstawiciel Samorządu,  

f. przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;  

5) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;  

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a. skład komisji,  

b. termin posiedzenia komisji,  

c. imię i nazwisko ucznia,  
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d. wynik głosowania,  

e. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 33. 

Klasyfikowanie uczniów 

1. Szkoła pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów 

śródrocznie - w styczniu i rocznie - w czerwcu.  

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

z przedmiotów. 

3. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

4. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej 

i na ukończenie szkoły.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo 

wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

6. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele 

przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o 

ocenach poprzez dziennik elektroniczny. Rodzice informowani są w formie ustalonej przez 

wychowawcę.  

7. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikacji 

nauczyciele przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i 

jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. 

8. Dokładne daty będą wynikać z harmonogramu pracy Zespołu podanego do publicznej 

wiadomości na początku każdego roku szkolnego. 

9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.  

10. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy 

programowo najwyższej;  

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

w oddziale klas programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej.  

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  
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12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

13. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:  

1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;  

2) nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin 

klasyfikacyjny odbywa się na wniosek pełnoletniego ucznia, jego rodziców lub 

wychowawcy klasy za zgodą Rady Pedagogicznej.  

14. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 

12, wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub wychowawca do 

Dyrektora Szkoły (najpóźniej przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej). 

15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego rocznego, po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami, wyznacza Dyrektor Szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w przeddzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny.  

17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: informatyka, zajęcia praktyczne z praktycznej nauki zawodu i wychowanie 

fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

19. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w 

skład której wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy. W charakterze 

obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.  

20. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.  

21. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji, imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących;  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

3) nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin;  

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne;  

6) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, 

22. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się 

datę egzaminu oraz ustalony stopień.  
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23. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

24. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny 

niedostatecznej może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

przeprowadza się wyłącznie w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną, odpowiednio umotywowaną prośbę 

rodziców, zgłoszoną do Dyrektora Szkoły (z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) 

najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

25. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel właściwego 

przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. W skład komisji egzaminacyjnej 

wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy składu komisji na własną lub innych 

osób prośbę. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. W przypadku powołania nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole, powołanie następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

27. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin sprawdzianu;  

3) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

o ustnych odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.  

29. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (śródroczną) ocenę 

klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 
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§ 34. 

Promowanie i ukończenie szkoły 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-

czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.  

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub/i etykę do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

4. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

5. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —

————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.  

6. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;  

7. 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.  

8. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 6 powtarza ostatni oddział 

klasy.  

9. Uczeń, który uzyskał dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych ma prawo do 

egzaminu poprawkowego .  

10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który 

ustala:  

1) skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: Dyrektor Szkoły lub 

nauczyciel przez niego wyznaczony, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  

2) sposób przeprowadzenia egzaminu: formę pisemną, ustną lub ćwiczeń praktycznych 

w przypadku takich przedmiotów jak: zajęcia praktyczne, informatyka, wychowanie 

fizyczne;  

3) Dyrektor informuje o terminie egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

12. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu.  
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13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji albo imię i nazwisko osób wchodzących w jej skład;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

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

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

15. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego 

załącza pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub 

o przebiegu ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

17. 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.  

18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji lub nie kończy 

Szkoły i powtarza klasę.  

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

jeżeli ten przedmiot jest nauczany w klasie programowo wyższej. 

 

ROZDZIAŁ VI - Pracownicy Szkoły 

 

§ 35. 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów. 

2. Nauczyciel winien przestrzegać praw dziecka i przekazywać uczniom wiedzę na ten temat.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) Prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form 

pracy do wieku i umiejętności uczniów, a także wykorzystywania pozyskanych w 

związku z realizacją przedmiotowego procesu danych wyłącznie do realizacji zadań 

służbowych;  

2) Prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) Dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;  

4) Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;  

5) Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania; 
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6) Odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz przetwarzanie 

danych osobowych ich dotyczących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

unormowaniami wewnętrznymi, jak również zabezpieczenie danych przed 

niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z 

przetwarzaniem danych; 

7) Udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

8) Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy; 

9) Przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

10) Respektowania praw ucznia; 

11) Natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa. 

4. Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru metod i form oraz programu nauczania;  

2) tworzenia programów nauczania;  

3) wyboru podręczników i środków dydaktycznych w zakresie przedmiotu, którego uczy;  

4) swobodnego korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz środków dydaktycznych w celu 

realizacji swoich zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych;  

5) podnoszenia i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych;  

6) podnoszenia stopnia awansu zawodowego;  

7) pomocy ze strony Dyrektora Szkoły lub właściwych placówek i instytucji oświatowych;  

8) współdecydować o ocenie zachowania ucznia; 

9) do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

10) wolności głoszenia swoich poglądów nienaruszających godności innych osób;  

11) jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy.  

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Organem Prowadzącym 

cywilnie lub karnie za:  

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie; 

2) stan sali lekcyjnej, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych;  

3) bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów;  

4) nieprzestrzeganie tajemnic służbowych;  

5) nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na 

wypadek pożaru; 

6) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, wynikające 

z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia;  

7) nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej, a także 

zachowanie tajemnicy służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych podczas 

zebrań Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, które mogą naruszyć dobro 

osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawczy, przedmiotowe i między 

przedmiotowe, diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę 

zespołu prowadzi Przewodniczący, powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.  
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7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z  

 ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 

w ustawie.  

8. Organ Prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu występować w 

obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

§ 36. 

1. Podstawą ustalania wynagrodzeń nauczycieli jest Kodeks Pracy i akty wykonawcze, 

wydane na jego podstawie, w tym Regulamin wynagrodzenia nauczycieli i pracowników 

Zespołu. 

2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 

a) wynagrodzenia zasadniczego, 

b) dodatków określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników pedagogicznych 

oraz pracowników obsługi zatrudnianych w Zespole. 

3. Nauczyciele korzystają ze świadczeń socjalnych wynikających z ustawy o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i na podstawie zakładowego regulaminu tych świadczeń.  

4. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi za ich osiągnięcia 

dydaktyczno – wychowawcze w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych.  

5. Organ prowadzący szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród, uwzględniając 

zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole,  

co najmniej 1 roku. 

 

§ 37 

Nauczycielowi zatrudnionemu w Zespole przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 

określonym Kodeksem Pracy i realizowany jest w okresie ferii letnich i zimowych oraz w 

czasie przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych Szkoły. 

 

§ 38 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin 

w pięciodniowym tygodniu pracy. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w Regulaminie Pracy, 

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań Statutowych Szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych 

uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

3. Nauczyciel, może być zobowiązany przez Dyrektora Szkoły do wykonywania 

następujących czynności: 

1) przeprowadzania egzaminów, 

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 

szkolnego, 
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3) opracowywania szkolnego zestawu programów, szkolnego zestawu podręczników oraz 

uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie, 

4) organizowania i prowadzenia wycieczek, rajdów i imprez sportowych i kulturalnych. 

 

 

 

§ 39. 

Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami 

1. W Zespole zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami.  

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa  w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Pracownik Zespołu zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie  i starannie, 

przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie  

z Regulaminem Pracy. 

4. Do podstawowych obowiązków pracowników Zespołu w szczególności  należy:  

1) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny, 

2) przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych,  

3) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich  

i informowanie o nich Dyrektora Szkoły,  

4) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, 

w szczególności pracownikom młodym,    

5) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, 

itp.,  

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej,  

7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  

8) uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów szkoły,  

9)  postępowanie zgodnie z Regulaminem Pracy. 

 

ROZDZIAŁ VII - Zasady rekrutacji do Szkoły 

 

§ 40. 

Rekrutacja do klas pierwszych 

1. Warunki ogólne: 

1) uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego; 

2) o przyjęciu ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, 

decyduje Dyrektor Szkoły; 

3) postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub 

 na wniosek kandydata pełnoletniego; 

4) przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do młodzieży posiadających orzeczenie 

          o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły; 
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3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, oraz liczbę wolnych miejsc, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

4) w przypadku odwołań – sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  

do Szkoły; 

5. Kryteria rekrutacji: 

1) do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają: 

a. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy, 

b. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami. 

2) o kolejności przyjęcia do Szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za: 

a. oceny z języka polskiego i matematyki 

b. wyniki egzaminu gimnazjalnego lub wyniki egzaminu ósmoklasisty 

c. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

lub szkoły podstawowej: 

- świadectwo z wyróżnieniem, 

- udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach organizowanych przez 

kuratorów 

oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie 

wolontariatu; 

3) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są 

brane pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. 

6. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły składa się do Dyrektora Szkoły; 

2) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów: 

a. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, 

b. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub zaświadczenie o 

zwolnieniu z egzaminu) lub egzaminu ósmoklasisty 

c. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami. 

d. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata konkursu lub finalisty 

olimpiady, 

e. zaświadczenie o wolontariacie, 

f. dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne uczniów. 

7. Termin składania dokumentów i sposób przeliczanie punktów reguluje Zarządzenie 

Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

8. Sposób ogłaszania wyników rekrutacji: 
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1) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; 

2) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc; 

3) listy, o których mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie Szkoły; 

4) dzień podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do szkoły, jest 

określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

5) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające; 

6) postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

9. Procedura odwoławcza: 

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do Szkoły; 

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

3) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia; 

4) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 

rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 41. 

Przyjmowanie do klas programowo wyższych 

 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia 

klasy programowo niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej tego samego typu, odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której 

uczeń odszedł i zaświadczenia lekarskiego, które zawiera orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku ucznia, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, 

Dyrektor Szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych 

zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. 
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3. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można 

zapewnić uczniowi warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, 

dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII - Uczniowie 

 

§ 42. 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej,  

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

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły,  

4) zapoznania z planem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym Szkoły, zakresem 

wiadomości i umiejętności nauczanych przedmiotów, 

5) wyrażania opinii, zgłaszania wniosków, uwag dotyczących treści i sposobów nauczania 

oraz organizacji życia wewnątrzszkolnego; nie może to jednak uwłaczać niczyjej 

godności osobistej,  

6) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi Szkoły, Radzie Rodziców i innym 

nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i 

wyjaśnień,  

7) organizacji i uczestnictwa w imprezach i uroczystościach o charakterze klasowym, 

szkolnym i pozaszkolnym,  

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

9) swobody - wyrażania myśli i przekonań, poszanowania odmienności poglądów 

i światopoglądu, a także uczuć religijnych, 

10) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

11) obiektywnej i jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy 

i umiejętności oraz zachowania w szkole i poza nią,  

12) ustalonego trybu kontroli postępów w nauce oraz oceny wiadomości:  

13) jawności ocen cząstkowych,  

14) jawności oceny śródrocznej i rocznej przed planowanym zebraniem Rady 

Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, 

15) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności (obejmujących swym zakresem większy materiał 

nauczania niż z trzech ostatnich lekcji),  

16) przeprowadzania w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech sprawdzianów, a w ciągu dnia 

- jednego (powyższe ustalenia nie dotyczą sprawdzianów wiadomości, których termin 

został przełożony na prośbę uczniów),  

17) terminowego zwrotu ocenionych przez nauczyciela domowych prac pisemnych 

wiedzy (w ciągu 14 dni, a z języka polskiego 21 dni), 
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18) omówienia pracy lub sprawdzianu,  

19) nie zadawania prac pisemnych na okres ferii i przerw świątecznych,  

20) nie odpytywania w dniach wyznaczonych przez Dyrektora (nie dotyczy to 

zapowiedzianych wcześniej, powtórzeń i sprawdzianów) na wniosek Samorządu, 

(czyli wszyscy uczniowie są zwolnieni z pytania) oraz w następujących dniach: 

• po Wszystkich Świętych, 

• w Mikołajki (6.12),  

• po Nowym Roku, 

• po przerwie Wielkanocnej,  

• innych wynikających z zarządzenia Dyrektora Szkoły, 

21) zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji (zgodnie z Przedmiotowym System 

Oceniania). Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na 

zajęciach. Możliwość ta nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń i sprawdzianów, 

22) uczestnictwo w ustalaniu ocen klasyfikacyjnych zachowania, 

23) możliwości ponownego rozpatrzenia oceny zachowania,  

24) w przypadku trudności w nauce do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, 

wychowawcy, a także kolegów, 

25) wzbogacania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez 

koła przedmiotowe, udział w spotkaniach naukowych, warsztatach itp.,  

26) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

27) rozwijania w czasie wolnym zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystyczno-

krajoznawczych, 

28) zorganizowanego wypoczynku i rozrywki, 

29) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, i innych 

urządzeń szkolnych zarówno podczas lekcji, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych,  

30) opieki pielęgniarskiej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

31) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

i aktywności w organizacjach działających w Zespole,  

32) korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej organizowanej lub świadczonej przez 

Zespół, a także inne instytucje i organizacje,  

2. W sprawach spornych i konfliktowych na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel, uczeń ma 

prawo zwracać się ze swoimi problemami osobiście lub poprzez rodziców do nauczyciela, 

wychowawcy i Samorządu. Sprawy sporne i konfliktowe wewnątrzklasowe bądź 

międzyklasowe rozstrzyga wychowawca klasy samodzielnie lub z samorządem 

uczniowskim klasowym lub szkolnym (w razie potrzeby i klasową Radą Rodziców oraz 

Dyrektorem Szkoły). Ostateczną decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.  

 

§ 43. 

1. Uczeń ma obowiązek:  

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,  

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania 

się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, 
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3) dostarczyć usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w pierwszym 

dniu po powrocie do szkoły (wychowawcy lub okazać na prośbę nauczycieli, dyrektora, 

pedagoga) w formie pisemnej od rodzica (1-2 dni nieobecne), w przypadku dłuższej 

nieobecności – zwolnienie lekarskie, młodociany pracownik – zwolnienie lekarskie na 

formularzu ZUS ZLA, 

4) uczeń pełnoletni może złożyć usprawiedliwienie swojej jednodniowej nieobecności,  

5) oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako 

powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem 

szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji 

ucznia,  

6) jeśli nauczyciel stwierdzi, że usprawiedliwienie nie uzasadnia wystarczająco 

opuszczenia zajęć lekcyjnych, nie ma obowiązku go uznać. Składanie nieprawdziwych 

powodów nieobecności w szkole podlega karze zgodnie ze statutem. 

7) w przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością w szkole (choroba, 

wypadki losowe), uczeń zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

i w formie przez niego podanej, złożyć sprawozdanie z opanowanego materiału 

przerobionego w czasie jego nieobecności, 

8) zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji,  

9) aktywnego udziału w życiu Szkoły,  

10) dbać o czystość mowy ojczystej,  

11) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i rzetelną pracę 

nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,  

12) postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje 

Szkoły, współtworzenia jej autorytetu,  

13) godnego reprezentowania Szkoły w każdej sytuacji,  

14) nosić legitymację szkolną w czasie pobytu w Szkole i okazywać na wezwanie 

nauczyciela lub innego pracownika Zespołu,  

15) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:  

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b. przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i przemocy, 

c. szanowania przekonań i poglądów innych,  

d. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,  

e. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu,  

f. składanie prawdziwych powodów nieobecności w szkole przez pełnoletniego 

ucznia, 

g. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli oraz ustaleń Samorządu,  

h. dbania o mienie znajdujące się w Szkole i jej otoczeniu, troski o estetyczny wygląd 

sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, zachowania czystości i porządku 

na terenie Szkoły, 

i. dbania o czystość i higienę osobistą; 

j. dbania o estetykę swojego ubioru, 

k. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 
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l. aktywnego i świadomego uczestnictwa w edukacji ekologicznej i ochronie 

środowiska naturalnego najbliższego otoczenia,  

m. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach 

szkolnych. 

16) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, w tym zakaz używania telefonów 

komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych. 

§ 44. 

1. Uczeń może być zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego (całościowo lub częściowo) 

na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego 

przez Dyrektora Szkoły.  

2. W przypadkach, jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub 

ostatnich godzinach lekcyjnych, na prośbę rodzica, uczeń może przebywać w domu. 

3. W pozostałych przypadkach uczeń przebywa w świetlicy. 

 

§ 45. 

1. Uczniom zabrania się:  

1) samowolnego opuszczania w czasie lekcji budynku Szkoły i boiska szkolnego, a w 

czasie przerw - terenu Szkoły, 

2) palenia papierosów/e-papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych 

środków odurzających na terenie Szkoły i poza nią,  

3) uczestniczyć w zajęciach w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego,  

4) noszenia wszelkich prowokujących ozdób i symboli sportowych, a także przedmiotów 

mogących zagrozić bezpieczeństwu uczniów na zajęciach szkolnych, 

5) przynoszenia do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub cennych pamiątek 

rodzinnych, 

6) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie 

zajęć edukacyjnych 

2. Ubiór i fryzura ucznia nie powinny być prowokujące, tj. odbiegać od ogólnie przyjętych 

norm w instytucjach i urzędach. 

3. Winny szkody uczeń lub zespół uczniów jest materialnie odpowiedzialny za dokonanie 

zniszczenia majątku Szkoły. Usunięcie zniszczeń powinno nastąpić niezwłocznie.  

 

§ 46. 

Nagrody 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana za:  

1) wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, 

2) wzorową frekwencję,  

3) pracę społeczną,  

4) wybitne osiągnięcia pozalekcyjne (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, itp.),  

5) wzorową postawę uczniowską.  

3. Nagroda może być udzielona w formie:  

1) pochwały wychowawcy udzielonej na forum klasy,  
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2) pochwały Samorządu,  

3) pochwały Dyrektora Szkoły wobec klasy lub wobec całej społeczności szkolnej,  

4) listu pochwalnego dla ucznia i jego rodziców,  

5) nagrody rzeczowej,  

6) dyplomu uznania. 

4. Przyznana nagroda powinna być odnotowana w dokumentach danej klasy lub Szkoły. 

5. Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji przyznania nagrody do organu 

wyższej instancji. 

 

§ 47. 

Kary 

1. Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.  

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

3. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie: 

1) postanowień Statutu, w szczególności § 43 i 45 i regulaminów szkolnych,  

2) zarządzeń Dyrektora Szkoły lub instytucji upoważnionych do ich wydawania z mocą 

obowiązywania na terenie Szkoły. 

4. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia wychowawcy, 

2) upomnienia pisemnego wychowawcy adresowanego do rodziców, 

3) nagany wychowawcy, 

4) nagany ustnej udzielonej przez Dyrektora Szkoły wobec klasy 

5) nagany pisemnej udzielonej przez Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności 

szkolnej, 

6) zawieszenia prawa ucznia w reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

7) przeniesienia do innej, równoległej klasy, 

8) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły. 

5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w wyniku: 

1) wagarów (powyżej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych); 

2) dewastacji mienia szkolnego; 

3) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad drugim człowiekiem; 

4) szczególnych objawów okrucieństwa wobec zwierząt; 

5) używania i rozpowszechniania środków odurzających, picia alkoholu i palenia 

papierosów/e-papierosów na terenie Szkoły; 

6) braku możliwości dalszego odbywania zajęć praktycznych; 

7) kolizji z prawem.  

6. Od nałożonych kar uczniowi przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji w 

terminie 2 dni z zachowaniem hierarchii. 

7. Z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o przeniesienie ucznia lub skreślenie z listy uczniów 

może wystąpić:  

1) Rada Pedagogiczna,  

2) wychowawca klasy,  

3) nauczyciel,  

4) klasowa Rada Rodziców, 
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5) Samorząd.  

8. Kara może być zawieszona, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu i Rady 

Pedagogicznej. 

9. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których 

spełnienie pozwoli ją zawiesić. 

10. Wymierzona kara powinna być odnotowana w dokumentach danej klasy lub Szkoły. 

11. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanych mu wyróżnieniach, nagrodach 

i zastosowanych karach. 

 

ROZDZIAŁ IX - Rodzice uczniów 

 

§ 48. 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki nad uczniami. 

2. Rodzice mają prawo do:  

1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

realizowanych w klasie i Szkole;  

2) Znajomości zasad dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego  

3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce 

i zachowaniu, w tym prawa do wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac ucznia w 

czasie zebrań, konsultacji i indywidualnych spotkań lub w inny sposób ustalony z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia, a także do wglądu do dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania; 

4) Uzyskania informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych administrowanych 

przez Szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania 

oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych 

osobowych;  

5) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;  

6) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

7) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych; 

8) Wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców. 

9) Wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy Szkoły; 

10) Wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły. 

3. Rodzice zostali poinformowani i akceptują:  

1) Przekazywanie przez Szkołę wiadomości poprzez dziennik elektroniczny 

2) Wykonywanie w czasie organizowanych przez Szkołę imprez zdjęć dziecka oraz ich 

publikację na stronie internetowej lub w gablotach Szkoły, w związku z działaniami 

informacyjnymi i marketingowymi Szkoły;  

3) Wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych 

pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych;  

4. Rodzice mają obowiązek: 
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1) współpracować z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- 

dydaktycznych rodziny i Szkoły; 

2) bezzwłocznie usprawiedliwiać nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach; 

3) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

4) uczestniczyć w organizowanych zebraniach; 

5) bezzwłocznie informować Szkołę o zmianach adresu zamieszkania, numeru telefonu 

kontaktowego; 

6) zapewnić swojemu dziecku niezbędne w Szkole wyposażenie. 

 

ROZDZIAŁ X - Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

 

§ 49 

1. W zespole organizuje się klub wolontariusza.  

2. Wyznaczone cele i działania klubu wolontariusza:  

1) Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;  

2) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;  

3) Kształtowanie postaw prospołecznych tj. np. cierpliwość oraz poszanowanie i 

zrozumienie drugiego człowieka;  

4) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  

5) Kształtowanie umiejętności działania w zespole;  

6) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.  

7) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym.  

3. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne oraz środowisko pozaszkolne.  

4. Sposób realizacji działań:  

1) Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.  

2) Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.  

3) Poznanie obszarów pomocy.  

4) Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariackiej.  

5) Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.  

6) Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.  

7) Zamieszczanie informacji o działalności  Klubu Wolontariatu na stronie internetowej 

Szkoły i w gazetce szkolnej.  

8) Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.  

9) Systematyczne zebrania członków wolontariatu. 

10) Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy 

współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy 

11) Monitorowanie działalności wolontariuszy.  

5. Klub Wolontariusza ma lidera Klubu  

6. Klubem Wolontariusza opiekują sie nauczyciele koordynatorzy.  

7. W momencie powołania klubu wolontariusza Dyrektor Szkoły, opiekun klubu oraz 

nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działalności klubu. 
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8. Klub Wolontariusza ściśle współpracuje z Samorządem, wychowawcami i nauczycielami, 

przedstawicielami organizacji wolontariackiej w Toruniu, przedstawicielami 

pracodawców. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

 

§ 50 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w Szkole obejmuje ogół 

działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru dalszej drogi kształcenia. 

2. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu 

działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest 

częścią planu profilaktyczno-wychowawczego Zespołu.  

3. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające 

proces doradczy. 

4. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który 

wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją 

wartość, ma plany na przyszłość.  

5. WSDZ zakłada, że absolwent Szkoły będzie posiadał wiedzę na temat siebie, na temat 

zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

6. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

(Radą Pedagogiczną);  

7. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, specjaliści do spraw 

rozwoju, pedagog, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby 

wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez 

specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do 

posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, 

przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.  

8. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego. 

 

 

Rozdział XII 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

§ 51 

Postanowienia ogólne 

1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią procesu kształcenia w oddziałach.  

2. Warunkiem rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu jest: 

a) posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
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b) zawarcia przez ucznia oraz jego rodziców umowy o pracę  

u pracodawcy spełniającego wymagania przewidywane odrębnymi przepisami (dotyczy 

młodocianych pracowników). 

c) odbycie wstępnego i okresowych szkoleń BHP. 

3. Umowa z pracodawcą jest zawierana na czas trwania nauki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

4. Zajęcia praktyczne prowadzone są poza Szkołą w zakładach pracy dla młodocianych 

pracowników, a dla uczniów w pracowni ćwiczeń technologicznych na terenie Szkoły 

5. Podczas zajęć praktycznych uczeń jako młodociany pracownik podlega przepisom 

Kodeksu Pracy.  

 

§ 52 

Postanowienia szczegółowe 

1. Podczas zajęć praktycznych instruktorzy praktycznej nauki zawodu realizują program 

zajęć praktycznych przewidziany dla danego zawodu.  

2. Pracodawca jest zobowiązany do: 

1) przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

2) udzielania uczniom instruktażu na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie 

bezpiecznej obsługi urządzeń i szczegółowych przepisów bhp; 

3) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp w trakcie zajęć praktycznych; 

4) wdrażania uczniów do dbałości o sprzęt i wyposażenie stanowisk pracy; 

5) ciągłego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i merytorycznych; 

6) organizowania i nadzorowania powierzonych zadań produkcyjno-usługowych oraz prac 

uczniów zmierzających do ich realizacji; 

7) egzekwowania używania przez uczniów (zgodnie z przepisami bhp) odzieży ochronnej. 

3. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych wynika z przepisów Kodeksu Pracy dla 

młodocianych pracowników.  

4. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody wyrządzone przez niego 

podczas odbywania zajęć praktycznych.  

 

§ 53 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń zobowiązany jest do:  

1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i wykonywania poleceń instruktora 

praktycznej nauki zawodu;  

2) posiadania określonej przepisami bhp odzieży ochronnej lub roboczej; 

3) posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

4) przestrzegania przepisów bhp, dyscypliny pracy, dbałości o powierzony sprzęt, 

urządzenia, surowce i materiały; 

5) punktualnego stawiania się na zajęcia praktyczne; 

6) odbywania praktycznej nauki zawodu w dni zgodne z tygodniowym rozkładem zajęć; 

7) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

2. Pracodawca informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na zajęciach praktycznych. 
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3. Wychowawca informuje pracodawcę o frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych. 

4. Uczeń ma prawo do:  

1) odmowy wykonania pracy w przypadku wystąpienia warunków zagrożenia dla zdrowia 

lub życia; 

2) odpoczynku w przerwie między zajęciami,  

3) jawnej i bieżącej oceny swojej pracy w formie ustnej.  

5. Uczniom zabrania się:  

1) opuszczania bez wiedzy i zgody instruktora praktycznej nauki zawodu stanowiska 

pracy;  

2) samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń. 

6. W zależności od specyfiki miejsca pracy, pracodawca lub instruktor praktycznej nauki 

zawodu ustala dwukrotnie w ciągu roku szkolnego ocenę z zajęć praktycznych (ocena 

śródroczna i roczna). 

7. Pracodawca lub instruktor praktycznej nauki zawodu wpisuje ocenę na druku 

przygotowanym przez Szkołę. Druk wraz z oceną uczeń lub pracodawca powinien 

dostarczyć wychowawcy klasy nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej.  

8. Dokładny termin jest określony na podstawie harmonogramu pracy Zespołu, który podany 

jest do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego. 

9. Uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, 

który odbywa się w zakładzie pracy. Egzaminującym jest instruktor praktycznej nauki 

zawodu a członkiem komisji Kierownik szkolenia praktycznego.  

10. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji ocenę niedostateczną przystępuje  

do egzaminu poprawkowego. Egzaminującym jest instruktor praktycznej nauki zawodu  

a członkiem komisji Kierownik szkolenia praktycznego, przewodniczącym komisji  

jest Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. 

11. Procedura przeprowadzania egzaminów zgodna z § 33 ust. 13-17, ust. 21-28 i § 34  

ust. 12-20 Statutu Szkoły. 

 

§ 54 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (śródroczną) ocenę 

klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po 

ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 55 

Procedura sprawowania nadzoru nad zajęciami praktycznymi 

1. Kierownik szkolenia praktycznego na podstawie umów o pracę sporządza wykaz miejsc 

praktycznej nauki zawodu uczniów i przekazuje go wychowawcom klas. Wychowawca 

wpisuje te informacje  do dziennika zajęć lekcyjnych.  

2. Kierownik szkolenia praktycznego przeprowadza kontrole miejsc praktycznej nauki 

zawodu „BLOK” Sp. z o.o., a w przypadku pracodawców zorganizowanych przez 

Środowiskowy Hufiec Pracy, Kierownik szkolenia praktycznego przeprowadza kontrole 
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wraz z przedstawicielem ŚHP. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany 

sporządzać protokoły z każdej kontroli w zakładzie, omawiać zalecenia i spostrzeżenia  

z kierownikiem zakładu szkolącego. Protokoły z kontroli są przechowywane  

 w dokumentacji Kierownika szkolenia praktycznego.  

3. W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę pracodawca 

pisemnie powiadamia rodziców młodocianego pracownika, Szkołę oraz ŚHP w celu 

umożliwienia kontynuowania praktycznej nauki zawodu u innego pracodawcy.  

4. W przypadku rozwiązywania umów o pracę stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.  

5. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o pracę (z winy pracownika młodocianego lub  

z przyczyn przez niego niezawinionych) powinien w ciągu tygodnia znaleźć nowy zakład, 

w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne oraz dostarczyć do Szkoły nową umowę  

lub pisemne potwierdzenie woli zawarcia umowy wraz z pieczątką zakładu i podpisem 

osoby, która będzie zawierała umowę ze strony zakładu pracy.  

6. W przypadku braku możliwości dalszego odbywania zajęć praktycznych uczeń zostanie 

skreślony z listy uczniów.  

§ 56 

Postanowienia końcowe 

1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z treścią powyższych zapisów na jednej  

z pierwszych godzin wychowawczych, a rodziców na pierwszym z nimi zebraniu.  

2. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje w swojej dokumentacji oświadczenia uczniów  

o zapoznaniu się z postanowieniami dotyczącymi organizacji zajęć praktycznych.  

3. Kierownik szkolenia praktycznego jest odpowiedzialny za zapoznanie z treścią niniejszych 

zasad pracodawców.  

4. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

 

Rozdział XIII 

Warunki stosowania sztandaru Szkoły oraz ceremoniału szkolnego 

§ 57 

1. Szkoła posiada własny sztandar i związany z nim ceremoniał: 

1) sztandar uczestniczy w uroczystościach: 

a. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b. ślubowania uczniów klas pierwszych, 

c. ceremonia przekazania pocztu sztandarowego 

d. pożegnania absolwentów, 

e. świętach i rocznicach państwowych, 

f. innych, związanych z życiem Szkoły. 

2) Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: 

mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. Zgodę na udział sztandaru 

Szkoły wydaje Dyrektor Szkoły. 

3) pieczę nad sztandarem Szkoły sprawuje poczet sztandarowy oraz opiekun pocztu 

sztandarowego; 

4) poczet sztandarowy wyłaniany jest w czerwcu każdego roku przez Radę Pedagogiczną 
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w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim spośród najlepszych uczniów. 

5) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

6) Insygnia pocztu sztandarowego: 

a. biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b. białe rękawiczki 

2. Stałe i eksponowane miejsce w symbolice i obrzędowości szkolnej mają symbole 

narodowe: 

1) godło państwowe jest umieszczone w salach lekcyjnych oraz w reprezentacyjnych 

     pomieszczeniach Szkoły; 

2) flaga państwowa podnoszona jest zawieszona podczas uroczystości państwowych  

3) hymn państwowy grany i śpiewany jest w Szkole podczas uroczystości szkolnych 

i państwowych. 

3. Podczas uroczystości szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje uroczysty strój 

szkolny. 

4. Symbole narodowe i szkolne otaczane są czcią i szacunkiem, oddawane są im honory. 

5. Szkoła posiada logo 

 
które może być używane m.in. na papierze firmowym zawierającym dane adresowe Szkoły.  

6. Szkoła prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach 

społecznościowych.  

 

 

Rozdział XIV  

Postanowienia końcowe 

 

§ 58 

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły oraz sposoby prowadzenia 

dokumentacji w tym zakresie regulują odrębne przepisy. 

2. Szkoła może tworzyć fundusz środków specjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 59 

1. Szkoła prowadzi dokumentację i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Organ prowadzący Szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

3. W zakresie wymienionym w ust. 2, nadzorowi podlega w szczególności: 
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1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Szkole środkami oraz pozyskanymi przez 

Szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników i uczniów, 

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Zespołu. 

 

§ 60 

1. Organ prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność.  

2. Do zadań organu prowadzącego Szkołę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Zespołu, 

4) wyposażenie Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji  

programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzania 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wykonywania innych 

zadań statutowych. 

 

§ 61. 

1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej z inicjatywy własnej  

lub na wniosek jednego z organów Zespołu.  

2. Rada Pedagogiczna przed zmianą statutu jest obowiązana zasięgnąć opinii organów 

Zespołu, z zastrzeżeniem pkt. 3.  

3. Zasięganie opinii, o której mowa w pkt. 2, nie jest konieczne, jeśli zmiana statutu wynika  

z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.  

 

§ 62. 

1. Regulaminy organów Zespołu winny być uchwalone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich 

powołania.  

2. Zmiana regulaminu organu Zespołu uchwalana jest przez ten organ.  

 

§ 63. 

1. Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie rodziców, za pisemnym potwierdzeniem,  

    ze statutem szkoły i regulaminami szkolnymi. 

2. Statut i regulaminy szkolne są umieszczone na stronie internetowej Zespołu, w bibliotece 

szkolnej.  

 

§ 64. 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

§ 65. 

Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. 
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§ 66. 

Jednocześnie traci moc Statut Zasadniczej Szkoły Budowlanej „BLOK”. 


