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Podstawa prawna: 

 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze 

zm.), 

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zm.), 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.).  

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  

5) Akty wykonawcze do w/w ustaw.
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Technikum im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. 

2. Nadzór nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Nowotomyskiego z siedzibą przy 

ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl. 

4. Szkoła ma siedzibę w Nowym Tomyślu przy ul. Emilii Sczanieckiej 1. 

5. Szkoła kształci uczniów w zawodach: 

1) technik ekonomista; 

2) technik mechanik; 

3) technik informatyk. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła w rozumieniu ustawy jest szkołą publiczną ponadpodstawową. 

2. W Technikum cykl kształcenia wynosi 5 lat. 

3. W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego czteroletniego technikum na podbudowie 

dotychczasowego gimnazjum (do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach).  

 

§ 3  

 

Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 4  

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Technikum im. Stanisława Staszica w Nowym 

Tomyślu; 

2) uczniach - należy mieć na uwadze uczniów pobierających naukę w Technikum im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu; 

3) rodzicach ucznia - należy rozumieć rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 

przedmiotowego i modułowego kształcenia zawodowego oraz nauczycieli bibliotekarzy; 

5) Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Tomyślu; 

6) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); 

7) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.). 

 

§ 5  
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Cele i zadania  Szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych uczniom do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego; 

2) przygotowuje do efektywnego współdziałania w ramach różnych grup społecznych; 

3) umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez 

organizowanie zajęć z doradcami zawodowymi, pracownikami biura pracy, firm 

marketingowych, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne oraz rozwijanie 

zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych; 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w Ustawie Prawo oświatowe, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

1) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły poprzez 

zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

5) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie wyznaczonym przez ramowe plany nauczania; 

6) stwarza możliwości indywidualnego rozwoju; 

7) rozwija postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności; 

8) wdraża do samokontroli i samooceny. 

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wynikających z potrzeb środowiska, w 

szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, za które odpowiedzialni są, w zależności 

od rodzaju zajęć, nauczyciele uczący, wychowawcy klasowi lub wyznaczeni opiekunowie; 

2) organizuje potrzebującym uczniom pomoc materialną; 

3) organizuje zajęcia poza terenem Szkoły, a także wycieczki szkolne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła systematycznie pracuje nad podnoszeniem jakości pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej poprzez: 

1) doskonalenie, zwłaszcza w ramach nauczycielskich zespołów przedmiotowych, 

umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych nauczycieli; 

2) realizację procesu uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego; 

3) wspomaganie nauczycieli oraz pracowników administracji w uzyskiwaniu dodatkowych 

lub wyższych kwalifikacji potrzebnych dla lepszego funkcjonowania szkoły; 
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4) systematyczną, coroczną analizę wyników nauczania w ramach prac zespołów 

przedmiotowych i opracowanie wniosków z niej wynikających. 

4. Szczegółowe cele wychowawcze określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

opracowany przy współudziale wszystkich podmiotów Szkoły. 

 

§ 6 

 

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i 

jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ramowy plan nauczania;  

6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.  

 

§ 7 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

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

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny.  
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6. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 8  

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia 

i zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 

zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej.  

3. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w 

przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

7) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkoły w środowisku lokalnym.  

5. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w 

zawodzie; 

2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęciach z wychowawcą. 

6. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań 

związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 

7. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub Doradca zawodowy realizuje następujące 

zadania z doradztwa zawodowego: 

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa 

zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;  

4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego 
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5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego. 

 

§ 9  

 

1. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel odpowiedzialny za realizację doradztwa 

zawodowego w szkole opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego, 

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

2. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

3. Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b) oddziały, których dotyczą działania,  

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  

d) terminy realizacji działań,  

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

4. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z 

doradztwem zawodowym. 

 

§ 10 

 

1. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

2) biblioteką pedagogiczną; 

3) organem prowadzącym; 

4) urzędem pracy; 

5) pracodawcami, organizacjami pracodawców; 

6) samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi; 

7) Stowarzyszeniami lub samorządowymi zawodowymi; 

8) placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

9) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi. 

2. W ramach współpracy podmioty wymienione w ust. 1 mogą w szczególności organizować 

wizyty zawodoznawcze. 
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§ 11 

Działalność innowacyjna 

 

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli; 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

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

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności innowacyjnej. 

 

§ 12 

Działalność eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie w 

szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie były wcześniej opublikowane.  

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej 

zasad oraz zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa w ust. 7 

pkt. 1-2, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

planowanie rozpoczęcie eksperymentu. 
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9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje 

wprowadzony. 

 

§ 13 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

3. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

4. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

5. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

6. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

 

§ 14 

Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Założenia ogólne:  

1) realizacja celów statutowych wymaga współdziałania wszystkich organów; 

2) o podejmowanych decyzjach i działaniach przedstawiciele organów informują Dyrektora 

Zespołu; 
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3) Dyrektor stwarza poszczególnym organom warunki do rozwoju oraz zapewnia przepływ 

informacji; 

4) poszczególne organy działają w sposób autonomiczny w oparciu o opracowane 

regulaminy, zgodne z przyjętymi planami pracy; 

5) ewentualne konflikty między organami rozstrzyga Dyrektor Zespołu; 

6) spory między poszczególnymi organami a Dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący 

Zespół. 

 

§ 15 

Dyrektor szkoły 

 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:  

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców oraz Samorządem uczniowskim; 

5) przewodniczenie Radzie pedagogicznej; 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 

przewodniczących; 

7) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu zawodowego i 

maturalnego; 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły; 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania; 

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego; 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły; 

17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły; 
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18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

19) skreślenie ucznia z listy uczniów; 

20) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 

sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

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 oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny oraz Powiatową Radą Zatrudnienia może zmieniać zawody i ustalać nowe 

profile kształcenia w Szkole. 

 

§ 16 

Rada Pedagogiczna 

  

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

w szkole. 

3. 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 organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz 

przedstawiciele pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub 

innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz 

sektorowych rad do spraw kompetencji.  

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie 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. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

7. 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 szkoły. 



12  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

10. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian; 

2) ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami 

statutu szkoły.  

11. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 8 pkt 2 o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor 

szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

12. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

 

§ 17 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony 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 szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
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3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły, 

5) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

§ 18 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

3. Do kompetencji Rady rodziców należy: 

1) występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły; 

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu 

funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora szkoły. 

4. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny.  

5. Rada rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

3) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania; 

4) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

5) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady rodziców określa wymieniony regulamin. 

7. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 

rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 
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funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez Radę Rodziców. 

 

§ 19 

 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

Statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia 

decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają 

jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych 

decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

§ 20 

Współpraca rodziców i nauczycieli 

 

1. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) wyboru szkoły dla swojego dziecka; 

2) rzetelnej informacji na temat postępów, zachowania i przyczyn trudności w nauce swoich 

dzieci; 

3) ochrony prawa i godności; 

4) aktywnego uczestnictwa i włączenia się w decydowanie o sprawach związanych z życiem 

szkoły; 

5) znajomości zadań, zamierzeń i wymagań dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i 

szkole; 

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczycieli 

programu nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

7) informacja o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych i środkach dydaktycznych; 

8) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

9) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

10) pomocy w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci, wyrażania i 

przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

szkoły. 

2. Formy współpracy z rodzicami. 

1) rozmowy indywidualne; 

2) zebrania klasowe rodziców (raz na kwartał); 

3) zebrania Rady Rodziców; 

4) zebrania prezydium Rady Rodziców; 
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5) informacja pisemna; 

6) wspólne uroczystości klasowe i szkolne oraz wycieczki; 

7) inne w zależności od potrzeb. 

3. Szkołą stwarza możliwości indywidualnego kontaktu nauczycieli i rodziców w 

wyznaczonym czasie w/g harmonogramu. 

4. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

a także mogą stworzyć wspólne zespoły dla potrzeb realizacji określonych zadań i 

projektów. 

 

§ 21 

Organizacja pracy Szkoły 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

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

arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania oraz 

planu finansowego Zespołu. 

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez 

organ nadzorujący. 

5. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli 

oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć; 

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego; 

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

8) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

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

mniejszości narodowej,  

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,  

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

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

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
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rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

10) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 22 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć dyrektora szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem szkół zawodowych, w których godzina 

lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły. 

6. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut. 

7. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, praktyczna nauka zawodu, 

etyka, nauczanie języków obcych nowożytnych, elementów informatyki, koła 

zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo – lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów. 

8. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, 

finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. 

9. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, zajęcia 

mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej 

niż 24 uczniów; 

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

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

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

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

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

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

uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których 

z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 
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5) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w 

grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a także w grupie 

międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów; 

6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. W szkole mogą być realizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych. 

11. Na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w szkole mogą być organizowane lekcje 

religii i etyki po uprzednim złożeniu - na zasadzie dobrowolności – pisemnego 

oświadczenia o chęci udziału w zajęciach religii lub/i etyki. Po złożeniu oświadczenia 

udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. 

12. W przypadku liczby uczniów mniejszej od 7 – lekcje etyki organizuje się w sposób 

uzgodniony z organem prowadzącym. 

 

§ 23 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

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

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne 

i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem 

dyrektora. 

2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

3. 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. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 
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9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 

5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
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realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 

szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o 

prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

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

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

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

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 
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§ 24 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą 

wyższą. 

2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) obserwowanie zajęć; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk. 

4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. 

Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w 

szkole. 

 

§ 25 

Biblioteka szkolna – centrum informacyjne 

 

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

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz popularyzacji wiedzy o regionie. 

2. Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

4) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych źródeł informacji i korzystania z innych bibliotek; 

5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

6) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

7) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna; 

9) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w 

szkole. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. 

4. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca indywidualna z uczniem, 

2) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego 

szkoły,  

3) systematyczne zapoznaje się z ofertą wydawnictw, 

4) udostępniania zbiory użytkownikom, 

5) udziela informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych, 
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6) poradnictwo w doborze literatury, 

7) prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa. 

8) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

9) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u 

uczniów nawyk czytania i uczenia się, 

10) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. 

11) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

5. Współpraca z uczniami 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 

2) pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 

3) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej. 

6. Współpraca z nauczycielami 

1) nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno- 

wychowawczych; 

3) informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

4) pomaga w organizacji imprez okolicznościowych, zgodnie z zapisem w planie pracy 

szkoły. 

7. Współpraca z rodzicami 

1) pomoc w doborze literatury; 

2) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

3) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb. 

8. Współpraca z innymi bibliotekami: 

1) wspólne organizowanie imprez czytelniczych; 

2) wymiana wiedzy i doświadczeń; 

3) wypożyczenia międzybiblioteczne; 

4) udział w targach i kiermaszach. 

9. Szczegółowe zasady organizacji pracy biblioteki określa Regulamin. 

 

§ 26 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, jak również za bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

2) przestrzeganie zapisów Statutu; 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu; 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów; 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 
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7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

8) troska o poprawność językową uczniów; 

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie 

warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

11) aktywne uczestniczenia w zebraniach Rady pedagogicznej; 

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem, cyberprzemocą i 

alkoholizmem; 

15) wybór programów nauczania; 

16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

17) dbanie o dobre imię szkoły; 

18) przestrzeganie zasad Kodeksu etyki; 

19) nieużywanie podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego 

emitującego dźwięk i obraz. (nie dotyczy to pomocy dydaktycznych); 

20) doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły; 

21) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować 

rodziców o ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z przedmiotu; 

22) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

23) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

24) współpraca z rodzicami; 

25) respektowanie praw ucznia. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w 

związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 

seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 

religijnych lub światopoglądów uczniów.  

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, 

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 

4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, 

który decyduje o ocenie ostatecznej, 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 
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§ 27 

 

1. Dyrektor może tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo – zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek szkoły. 

 

§ 28 

Wychowawcy klas 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

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

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

− różne formy życia społecznego, rozwijając jednostki i integrując zespół uczniowski, 

− ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka, 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

− zapoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

− współdziałanie z rodzicami, tzn. udzielanie im pomocy w działaniach wychowawczych 

wobec własnych dzieci, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły, uzyskiwanie 

wsparcia od rodziców w rozwiązywaniu problemów. 

 

§ 29 

Zasady rekrutacji  

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

2. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej technikum jest osiągnięcie 

określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progów punktowych stanowiących sumę 

punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych; 

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki; 
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3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 

do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, zapisanych w statucie. 

5. Absolwenci szkoły podstawowej składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 

wyznaczonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

6. Wpisanie absolwentów szkoły podstawowej na listę kandydatów ubiegających się o 

przyjęcie do technikum nastąpi po złożeniu następujących dokumentów: 

1) podanie (druki wydane przez sekretariat szkoły lub dostarczone bezpośrednio do 

kandydata); 

2) życiorys; 

3) 2 podpisane fotografie; 

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty; 

5) zaświadczenie lub dyplomy za dodatkowe osiągnięcia. 

7. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów 

uzyskanych za: 1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które 

uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, 

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym; 

3) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w 

odrębnych przepisach. 

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć 

uczniów ustala rokrocznie w formie załączników do zarządzenia Wielkopolski Kurator 

Oświaty. 

9. Obowiązkiem kandydata umieszczonego na liście przyjętych jest potwierdzenie woli 

podjęcia nauki w szkole w terminie ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

10. Potwierdzenie dokonuje się poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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§ 30 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) otrzymania świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeśli w 

wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co 

najmniej 4, 75 oraz wzorową ocenę z zachowania; 

2) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów 

oceniania oraz metod nauczania; 

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

4) opieki wychowawczej i pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania 

jego godności; 

5) umotywowanej oceny postępów w nauce; 

6) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza dobra innych osób; 

9) rozwijania zainteresowań i talentów; 

10) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

11) korzystania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

13) wpływania na życie szkoły oraz działalność samorządu, zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole. 

14) reprezentowania szkoły jeśli bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły; 

2) uczyć się i rozwijać swoje uzdolnienia; 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

5) odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę osobistą, estetykę ubioru (schludny 

wygląd) oraz wszechstronny rozwój; 

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

7) postępować w szkole i poza szkołą zgodnie z normami ogólnoludzkimi, statutem szkoły i 

zaleceniami nauczycieli; troszczyć się o piękno mowy ojczystej; 

8) przeciwstawiać się: przejawom brutalności i wulgaryzmu, niszczeniu mienia społecznego, 

szantażom, poniżaniu godności osobistej, przywłaszczaniu cudzej i społecznej własności; 

9) informować nauczycieli, wychowawców klas i dyrekcję o zauważonych 

nieprawidłowościach w życiu szkoły tak indywidualnych, jak i zbiorowych; 
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10) naprawiać lub ponieść koszty naprawy za wyrządzone szkody na rzecz osób 

pokrzywdzonych lub szkoły; 

11) przestrzegać przepisów bhp oraz ppoż. (nie palić tytoniu, nie używać e-papierosów, nie 

spożywać alkoholu, nie korzystać ze środków odurzających); 

12) pełnić sumiennie dyżury uczniowskie; 

13) podporządkować się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego; 

14)  nie opuszczać terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych. 

15) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych; 

16) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach 

lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych w jakiejkolwiek formie, chyba 

że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia 

telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

§ 31 

Nagrody i kary 

 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) 100% frekwencję. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca 

informuje rodziców ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych; 

2) pochwała wychowawcy klasy; 

3) pochwała Dyrektora szkoły; 

4) list gratulacyjny dla rodziców; 

5) medal „Złoty Absolwent”; 

6) medal „PrymuSówka”; 

7) Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół 

Zawodowych 

4. Medal „Złoty Absolwent” otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen (liczoną 

do dwóch miejsc po przecinku) na świadectwie ukończenia szkoły i ocenę zachowania co 

najmniej bardzo dobrą. 

1) W przypadku gdy najwyższa średnia ocen powtórzy się u kilku uczniów to o uzyskaniu 

medalu decyduje większa liczba ocen celujących, a w dalszej kolejności ocen bardzo 

dobrych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły. Zachowanie wzorowe liczy się 

jako szóstkę, a bardzo dobre – jako piątkę; 

2) W sytuacji gdy pkt 1 nie pozwala na wyłonienie ucznia, który uzyskuje medal, to warunki 

opisane w obu punktach stosuje się do ocen uzyskanych w klasie przedostatniej. 
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5. Medal „PrymuSówka” otrzymuje każdy absolwent, który w całym cyklu kształcenia 

otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem. 

6. Liczbę medali Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół 

Zawodowych przyznawanych absolwentom Technikum im. S. Staszica w Nowym 

Tomyślu określają co roku władze Stowarzyszenia. 

1) Medale otrzymują absolwenci technikum, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen (liczoną 

do dwóch miejsc po przecinku) na świadectwie ukończenia szkoły obliczaną tylko z 

przedmiotów zawodowych; 

2)  Warunkiem uzyskania medalu jest ocena zachowania co najmniej bardzo dobra; 

3) W przypadku gdy warunki opisane w punktach 1 i 2 spełnia większa liczba uczniów niż 

liczba medali przyznanych przez Stowarzyszenie, to o przyznaniu medalu decyduje 

większa liczba ocen celujących, a w dalszej kolejności ocen bardzo dobrych uzyskanych 

na świadectwie ukończenia szkoły. Zachowanie wzorowe liczy się jako szóstkę, a bardzo 

dobre – jako piątkę. 

4) W sytuacji gdy pkt 3 nie pozwala na wyłonienie uczniów, którzy uzyskają medal, to 

warunki opisane w punktach 1, 2 i 3 stosuje się do ocen uzyskanych w klasie 

przedostatniej. 

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

8. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 

Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w 

terminie 2 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 2 dni, może 

posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

 

§ 32 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w 

Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze 

wychowawca informuje rodziców ucznia. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy; 

2) upomnienie - uwaga w dzienniku lekcyjnym; 

3) pisemne powiadomienie rodziców przez nauczycieli i wychowawcę o nagannym 

postępowaniu ucznia; 

4) nagana wychowawcy; 

5) nagana Dyrektora szkoły. 

4. Wymierzone uczniowi kary w ust. 2 pkt 4 - 5 skutkują obniżeniem oceny zachowania. 

5. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za 

pośrednictwem Samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora 

szkoły w terminie 2 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły 

przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej 
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udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 2 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. 

6. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor 

poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez 

Dyrektora, który wydał decyzję.  

7. Uczeń może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi 

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w 

szkole; 

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

szkoły; 

4) porzucenie obowiązku nauki; 

5) opuszczenie 100 godzin zajęć w roku szkolnym bez usprawiedliwienia; 

6) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania 

(demoralizacja); 

7) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu, a uprzednio 

zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku. 

8. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia 

pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją 

rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły; 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

 

§ 33 

 

1. Po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim podjęto decyzję o stosowania szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami 

szkoły oraz terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających 

rejestrację obrazu (monitoring). 

2. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i 

intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji 

pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

szatni i przebieralni. 

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.  

6. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.  
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7. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed 

ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. 

8. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła 

przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje 

nadpisany. 

9. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania 

mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje 

wysłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

§ 34 

Wewnątrzszkolne ocenianie 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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 postawie programowej kształcenia ogólnego lub 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. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły.  

5. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych  
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z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

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

 

§ 35 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły do 

10 września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe 

Zasady Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

Przedmiotowe Zasady Oceniania dostępne są w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy.  

 

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

rodziców:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

4. Na pierwszym lub drugim zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje rodziców z 

zasadami WZO i kryteriami wymagań edukacyjnych. 

5. Nieobecność rodziców na spotkaniu zwalnia wychowawcę i nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób. 

6. Rodzice mają prawo do informacji poprzez indywidualny kontakt z wychowawcą lub 

nauczycielem w ramach spotkań nauczycieli z rodzicami lub w innej formie wskazanej 

przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego. 

7. W szczególnych przypadkach (brak zainteresowania rodziców wynikami dydaktycznymi 

oraz zachowaniem dziecka) wychowawca klasy informuje rodziców w inny sposób – np. 

listem poleconym. 
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§ 36 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w godzinach pracy szkoły. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne mogą być udostępniane uczniowi w 

formie kopii. 

 
§ 37 

 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który 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; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

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

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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”. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

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

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

nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

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

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

§ 38 

 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego (w 

przypadku ostatnich klas – w miesiącu grudniu lub styczniu).  

2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.  

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 

się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący 6; 

2) stopień bardzo dobry 5; 

3) stopień dobry  4; 

4) stopień dostateczny 3; 

5) stopień dopuszczający  2; 

6) stopień niedostateczny  1. 

4. Stopnie, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

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

5. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus) lub „-” (minus), poza 

stopniem celującym. 

6. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen bieżących otrzymanych z 

danego przedmiotu. Ocena śródroczna lub roczna powinna wynikać z co najmniej 3 ocen 

bieżących lub w przypadku zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu, 2 ocen bieżących.  

7. Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:  

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń:  

opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu nauczania, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 



33  

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania tej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych (dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując 

się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia;  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w 

danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla 

oceny dobrej z danych zajęć edukacyjnych;  

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne;  

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla 

oceny dostatecznej z danych zajęć edukacyjnych; rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy 

nauczyciela;  

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla 

oceny dopuszczającej z danych zajęć edukacyjnych; rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:  

który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

określonych dla oceny dopuszczającej, którego braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć 

edukacyjnych. 

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

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć oraz systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy 

kontroli: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) prace pisemne: prace klasowe (sprawdziany) przewidziane w planie realizacji programu 

nauczania; 

a) w ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny 

sprawdzian), 

b) nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 10 dni nauki 

szkolnej, a w przypadku języka polskiego w ciągu 15 dni nauki szkolnej. Dopuszcza się 
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wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością 

nauczyciela w szkole, 

c) w przypadku niezachowania w/w terminu uczeń może nie wyrazić zgody na wpisanie do 

dziennika oceny z tego sprawdzianu (pracy klasowej), 

d) oceny z prac pisemnych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, wpisuje też 

datę ich sprawdzenia i omówienia, a prace nauczyciel udostępnia do wglądu lub oddaje 

uczniom, 

e) nieobecność ucznia na klasówce lub niezaliczenie partii materiału wpływa na ocenę 

śródroczną lub roczną; 

3) w ocenianiu prac pisemnych stosuję się następujące kryteria procentowe wymagań na 

poszczególne oceny: 

a) 0% - 40% - ocena niedostateczna, 

b) 41% - 55% - ocena dopuszczająca, 

c) 56% – 75% - ocena dostateczna, 

d) 76% - 89% - ocena dobra, 

e) 90% - 99% - ocena bardzo dobry, 

f) 100% - ocena celująca, 

4) kartkówki z trzech ostatnich lekcji (trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz 

uzgadniania terminu); 

5) prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne; 

6) referaty, prezentacje; 

7) aktywność na lekcji; 

8) prace domowe. 

10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 39  

 

1. 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 i innych osób;  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom;  

8) respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego;  

9) funkcjonowanie w środowisku szkolnym;  

10) kulturę osobistą ucznia;  
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11) stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawcy klasy; 

12) przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych;  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 40  

 

1. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli swoją postawą stanowi godny wzór naśladowania.  

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli jego zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń 

i bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

3. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli jego zachowanie zwykle nie budzi żadnych 

zastrzeżeń i dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

4. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli jego zachowanie budzi zastrzeżenia, ale zmienia 

je w wyniku reakcji ze strony nauczycieli. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli jego zachowanie często budzi zastrzeżenia i 

nie zawsze zmienia je w wyniku reakcji ze strony nauczyciela. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli jego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia i nie 

zmienia go pomimo reakcji ze strony nauczyciela. 

 

§ 41  

 

1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców w następujący sposób: dyżury 

nauczycieli, zebrania z rodzicami i zapis w e-dzienniku.  

2. Nie później niż na 6 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla 

niego ocenach klasyfikacyjnych, rodziców informuje się w następującym trybie:  

1) nie później niż na 6 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się zebrania 

rodziców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i 

zachowania (pisemne zestawienie ocen); 

2) potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji klasy do 

końca września następnego roku szkolnego. 

3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z 

obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic 

winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami. 

4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub 

roczną wystawia wychowawca klasy. 
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5. Tryb ustalania oceny z zachowania: 

1) na 7 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej szkole 

przedstawiają swoje propozycje ocen zachowania dla uczniów danej klasy; 

2) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu propozycji uczniów i 

nauczycieli; 

3) Procedura:  

a) Przy wystawianiu rocznej oceny zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen 

rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod 

uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym, 

b) Najpóźniej na tydzień przed śródroczną i roczną klasyfikacją nauczyciele prowadzący 

zajęcia dydaktyczne wpisują swoje oceny wg skali od 1 do 6, gdzie ocena 6 odpowiada 

ocenie wzorowej, 5 bardzo dobrej, 4 dobrej itd., 

c) Nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć dydaktycznych z danym uczniem umieszczają 

swoje uwagi w dzienniku lekcyjnym, 

d) Wychowawca klasy uwzględniając uwagi w dzienniku lekcyjnym wystawia własną ocenę, 

e) Jedną z ocen składowych oceny zachowania jest ocena klas. Ocenę tę określa się na 

zasadach przyjętych przez wychowawcę, 

f) Ostatnią oceną składową jest ocena wynikająca z ilości godzin nieobecnych, 

nieusprawiedliwionych. I tak:  

− 6- brak godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,  

− 5- od 1 do 3 godzin - // -  

− 4- od 4 do 6 godzin - // -  

− 3- od 7 do 10 godzin - // -  

− 2- od 11 do 20 godzin - // -  

− więcej niż 20 godzin - // -  

g) W przypadku oceny wzorowej i bardzo dobrej nie mogą to być ucieczki z lekcji. Jeżeli są, 

to uczeń otrzymuje co najwyżej ocenę dobrą, 

h) Ocenę z zachowania oblicza wychowawca licząc średnią z ocen składowych. Ocenę 

wychowawcy, w której uwzględniane są oceny nauczycieli nieuczących danego ucznia 

mnoży się razy trzy, 

i) W zależności od średnich ocen składowych uczeń otrzymuje następującą ocenę z 

zachowania:  

− 6,0- 5,5- wzorowe,  

− 5,4- 4,6- bardzo dobre,  

− 4,5- 3,7- dobre,  

− 3,6- 2,8- poprawne,  

− 2,7- 2,0- nieodpowiednie,  

− 1,9- 1,0- naganne.  

j) Jeżeli jedną z ocen składowych jest ocena naganna (1), to uczeń niezależnie od średniej nie 

może mieć oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia. Natomiast jeżeli jedną ze 

składowych ocen jest nieodpowiednia (2), to uczeń niezależnie od średniej nie może mieć 

oceny wyższej niż poprawna, 

k) Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może 
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otrzymać oceny rocznej wyższej niż poprawna, 

l) Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, nie może 

otrzymać oceny rocznej wyższej niż dobra.  

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z 

uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 2 dni od momentu poinformowania o 

przewidywanej ocenie rocznej; 

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 

nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych; 

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w dniu otrzymania wniosku i informuje 

wnioskodawcę o rozstrzygnięciu; 

4) Procedura ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen 

rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

a) Najpóźniej w piątek, w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej, uczeń lub jego rodzice mają możliwość zwrócenia się do dyrektora szkoły 

z umotywowaną prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu o podniesienie przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej, 

b) Zasadność wniosku rozpatruje nauczyciel prowadzący dany przedmiot, 

c) Egzamin przeprowadza się przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

d) Egzamin może mieć formę pisemną lub zadań praktycznych, 

e) Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący dany przedmiot, w egzaminie uczestniczy 

wychowawca klasy, 

f) Zadania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układają nauczyciele tych samych lub 

podobnych zajęć edukacyjnych, 

g) Stopień trudności pytań egzaminacyjnych (zadań praktycznych) powinien odpowiadać 

kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń,  

h) Egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń uzyska co najmniej 75% maksymalnej liczby 

punktów, 

i) Ocena ustalona w wyniku egzaminu o podwyższenie oceny nie może być niższa od 

wcześniej przewidywanej przez nauczyciela i może być zmieniona tylko w trybie 

opisanym w § 44, 

j) Z egzaminu o podniesienie oceny sporządza się notatkę, pod którą podpisują się 

nauczyciele obecni na egzaminie, 

k) Uczeń spełniający warunki do egzaminu o podniesienie przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej może uzyskać na tym egzaminie ocenę o jeden stopień wyższą od oceny 

przewidywanej, 

l) Uczeń ma prawo ubiegać się o jeden egzamin o podniesienie przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym. 

5) Uczeń występujący z wnioskiem o podniesienie oceny spełnia następujące warunki:  
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a) Wszystkie sprawdziany uczeń pisał w pierwszym terminie, 

b) Frekwencja na zajęciach z tego przedmiotu nie jest mniejsza od 90%, 

c) Prace właściwe danemu przedmiotowi oddane w pierwszym terminie, 

d) Uczeń uzyskał w ocenianiu bieżącym minimum 40% ocen wyższych niż przewidywana. 

7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 

po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w 

terminie do 2 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć 

na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku 

szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w dniu otrzymania 

wniosku i informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

1) Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania:  

a) Uczeń, któremu po obliczeniu średniej do osiągnięcia oceny wyższej niż przewidywana 

zabrakło nie więcej niż 0,2 może składać najpóźniej w czwartek w tygodniu 

poprzedzającym roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej wniosek o 

podwyższenie oceny zachowania, 

b) We wniosku ucznia musi znajdować się uzasadnienie ucznia.  

8. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 1 dzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.  

  

§ 42 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

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

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego 

oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. 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 wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

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

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

uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w 

wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 43 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. 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.  

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z 
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języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 44 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych  

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

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

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

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

prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela 

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

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

_blank
_blank
_blank
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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: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 45 

Promocja 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i 

powtarza tę samą klasę 

 

§ 46 

Ukończenie szkoły 

 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 47 

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach 

 

1. W przypadku losowej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany zaraz po powrocie do 

szkoły dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy. Najpóźniej powinien to zrobić na 

najbliższej lekcji wychowawczej. 

2. Jeżeli uczeń wie, że z określonych powodów nie będzie mógł przyjść do szkoły w 

określonym dniu lub dniach, informuje wychowawcę lub dostarcza usprawiedliwienie 

przed zaistniałym zdarzeniem. 

3. Formę usprawiedliwienia ustala wychowawca z rodzicami.  

4. Jeżeli uczeń spóźnił się na lekcję (na część lub całość), to jest zobowiązany usprawiedliwić 

się u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot oraz wychowawcy. 

5. Jeżeli uczeń zwalnia się z lekcji w danym dniu, to przedstawia pisemną prośbę 

wychowawcy oraz nauczycielom przedmiotów, z których chce być zwolniony.  

 

§ 48 

Sztandar Szkoły 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar.  

1) Sztandar Szkoły ma kształt kwadratu.  
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2) Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczony jest złoty napis „Serca i umysły Tobie 

Ojczyzno” oraz godło państwowe. Godłem jest orzeł srebrny z głową ozdobioną złotą 

koroną zwróconą w prawo.  

3) Awers jest w kolorze niebieskim. W środkowej części znajduje się logo Zespołu Szkół nr 2 

z portretem Stanisława Staszica. Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm i obszyty jest złotymi 

frędzlami.  

2. Dla społeczności szkolnej stanowi symbol Polski- Narodu i Ziemi, symbol Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy 

okazywać mu cześć. 

 

§ 49 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i zachowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

4. Zmian w Statucie może dokonać Rada Pedagogiczna po uzgodnieniu z innymi podmiotami 

szkoły oraz organem nadzorującym i prowadzącym szkołę. 

5. Zmiany w Statucie są uchwalane bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej. 
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