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STATUT 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W JORDANOWIE 

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

  

Pełna nazwa szkoły przyjmuje brzmienie: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 

z siedzibą w Jordanowie; adres: 34 – 240 Jordanów, ul. Kolejowa 9, ul. Banacha 1.  

 

 

§ 2 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Suskiego z siedzibą w budynku przy ulicy 

Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej. 

 

§ 3 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 

 

§ 4 

 

1. Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie jest jednostką budżetową funkcjonującą 

w oparciu o ustawę o finansach publicznych. 

2.Gospodarkę finansową i materiałową szkoły prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych z  

   siedzibą w Suchej Beskidzkiej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie jest roczny 

plan dochodów i wydatków. 

 

§ 5 

 

Typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie to szkoły 

publiczne noszące nazwy: Liceum Ogólnokształcące nr I oraz  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1. 
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§ 6  

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania: 

dla Liceum Ogólnokształcącego – 3 lata; dla Branżowej Szkoły I stopnia – 3 lata. 

 

 

§ 7 

 

Do klas pierwszych przyjmowani są absolwenci Szkoły Podstawowej, którzy nie ukończyli 18 – 

tego roku życia. 

 

§ 8 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 9 

 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania określone są w § 40. 

 

 

§ 10 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie określają odrębne przepisy. 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 11 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w tym z podstawy programowej, 

Ustawy o systemie Oświaty, Prawa oświatowego oraz  przepisów wydanych na ich podstawie z 

uwzględnieniem programu wychowawczo -  profilaktycznego, dostosowanych do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.  

2. Celem kształcenia ogólnego jest: 

1) Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu 

godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 

i praktyk; 

3) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 
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4) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

3. Szkoła zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa ucznia do wychowania i opieki; 

2) optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higienę pracy oraz promocję i ochronę 

zdrowego trybu życia; 

3) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

4) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form 

pracy dydaktycznej; 

6) możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie 

i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania; 

9) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju 

oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej 

i globalnej; 

10) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

11) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym; 

13) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

14) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego; 

15) stworzenie warunków do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

16) dokonywanie bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczniów zakładanych efektów 

kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. 

4. Do zadań szkoły w zakresie kształcenia ogólnego należy w szczególności: 

1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem narodowym, w tym 

dbałości o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów; 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów podstawy dbałości o zdrowie 

własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu, 

ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości 

podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 
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5) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi społecznemu, takich 

jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy 

zespołowej; 

6) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz podejmowanie 

odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji; 

7) dostosowywanie sposobów realizacji zadań do uwarunkowań w otoczeniu gospodarczo – 

społecznym, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy; 

8) integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 

kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem 

niższych etapów edukacyjnych. 

 

§ 12 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły: stałe oraz doraźne. 

2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Zespoły doraźne powołuje 

dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy 

zespół ulega rozwiązaniu. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 

4. Zespól określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy 

zespołu odbywa się podczas ostatniego w roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.  

5. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły stałe, zwane dalej zespołami 

przedmiotowymi. 

6. W szkole działają zespoły przedmiotowe:   

1) Zespół Nauk Humanistycznych i Społecznych (nauczyciele języka polskiego, historii, historii 

i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, religii/etyki, 

wiedzy o kulturze oraz bibliotekarz); 

2) Zespół Języków Obcych (wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole); 

3) Zespół Nauk Matematyczno – Przyrodniczych (nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, 

biologii, przyrody, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości); 

4) Zespół Przedmiotów Zawodowych; 

5) Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego (nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji 

dla bezpieczeństwa). 

7. W szkole działają zespoły doraźne (problemowo – zadaniowe): 

1) Zespół Wychowawczy (w skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny, nauczyciele religii  

i wychowania  do  życia  w  rodzinie oraz wychowawcy poszczególnych klas);  

2) Zespół ds. Rekrutacji; 

3) Zespół Promujący Szkołę. 

8. Zespół Wychowawczy powoływany jest przez dyrektora szkoły na posiedzeniu rady 

pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

9. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły zadaniowe w zależności od potrzeb. Szczególne zasady 

pracy zespołu określa się corocznie w planie pracy szkoły. 
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10. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyborów programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

 

§ 13 (uchyla się) 

 

      § 14  

 

Szkoła tworzy oddziały sportowe za zgodą organu prowadzącego. 

 

§ 15 (uchyla się) 

 

§ 16 (uchyla się) 

 

§ 17 (uchyla się) 

 

§ 18 (uchyla się) 

 

 

 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 19 

 

1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały, realizujące podstawę programową kształcenia 

ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach, a w przypadku zajęć 

dodatkowych – program nauczania. 

2. Oddziały dzielą się na grupy, których liczebność regulują odpowiednie przepisy oświatowe 

wydane przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz organ prowadzący 

szkołę. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz ferii zimowych, 

letnich i przerw świątecznych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§ 20 

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.  

2. Arkusz  organizacyjny szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna - mocą uchwały oraz zakładowe 

organizacje związkowe a po uzyskaniu opinii organu nadzorującego szkołę arkusz zatwierdza 

organ prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów dodatkowych, w tym kół zainteresowań 

i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

4. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony  przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

    

§ 21 

 

1. Nauczanie w szkole ustala się zgodnie z zainteresowaniami uczniów i rozporządzeniem MEN w 

sprawie ramowych planów nauczania wydanych przez Ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania: 

1) dyrektor wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 – 4 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; 

2) dyrektor podejmuje decyzję w sprawie rozszerzeń dla danego oddziału w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem 

zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły; 

3) liceum prowadzi nauczanie w oddziałach z rozszerzeniami z przedmiotów: język polski, język 

angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, WOS, 

informatyka; 

4) szkoła umożliwia uczniom nauczanie języków obcych: język angielski, język niemiecki 

i język rosyjski; 

5) uczeń liceum ma prawo wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego; 

6) uczeń szkoły zawodowej ma prawo wyboru jednego obowiązkowego języka obcego. 

2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, 

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, mogą być organizowane 

w oddziałach, grupach oddziałowych lub grupach międzyoddziałowych. Liczbę uczniów w 

zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liceum mogą być tworzone 

zespoły liczące mniej niż 20 uczniów. 

4. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w  zawodach corocznie wybieranych przez uczniów zgodnie 

    z rozporządzeniem o klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Dla zawodów: stolarz, sprzedawca i  

    mechanik pojazdów samochodowych organizuje się naukę przedmiotów zawodowych w szkole. 
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5.  Naukę teoretyczną z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie odbywają w                     

szkole a z przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia 

zawodowego lub  w szkole. 

6. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, na podstawie zawartej                          

z młodocianym uczniem i jego rodzicami umowy o pracę. Szczegółowe terminy praktycznej 

nauki zawodu ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu  z   pracodawcami. 

7. Szkoła realizuje swoje zadania wspólnie z pracodawcami prowadzącymi naukę zawodu 

ucznia. 

 

§ 22 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są:  

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

kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia  w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a)zajęcia z języka obcego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b)zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zastawu programów nauczania 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.   

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Rada pedagogiczna szkoły – po zasięgnięciu opinii rady rodziców może podjąć uchwałę, 

w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut), zachowując 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. W uzasadnionych przypadkach oddziały można dzielić na grupy. Zasady podziału wynikają 

z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

5. W szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów, rozwijające ich 

zainteresowania i uzdolnienia. 

6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

7. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział w tych zajęciach jest 

obowiązkowy. 

 

§ 23 

 

1. Szkoła zapewnia, organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach 

określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania pomocy pedagogiczno-

psychologicznej. 

1a. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie; zajęć 

rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć specjalistycznych ,  

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, warsztatów, porad i konsultacji. 
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1b. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych , edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów oraz czynników środowiskowych ma na celu rozpoznawanie mocnych 

stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w środowisku szkolnym.” 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami 

uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, oraz 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny. 

3. Szkoła występuje do Urzędów Gmin, Wydziałów Opieki Społecznej oraz prywatnych sponsorów 

o udzielanie zapomóg oraz refundację kosztów obiadów dla swoich uczniów. 

4. Szkoła zapewnia wsparcie akcji charytatywnych organizowanych przez młodzież, za zgodą 

dyrekcji szkoły. 

5. W szkole organizuje się system doradztwa, którego głównym zadaniem jest wspomaganie ucznia 

w trafnym wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. 

6. Do zadań doradców należy w szczególności;  

      1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i      

      zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej; 

2) gromadzenie , aktualizacja  i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej, 

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

kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 

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

doradztwa zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.”; 

7. Szkoła realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego, współpracując z: 

1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

2) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 

Powiatowym Urzędem Pracy, 

3) szkołami policealnymi i wyższymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem 

zawodowym. 

 

 

§ 24 

 

1. Do końca września każdego roku szkolnego na spotkaniach organizowanych przez 

wychowawców klasowych rodzice są zapoznawani z prawem szkolnym, planem nadzoru 

pedagogicznego, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów nauczania, 

terminami zebrań na dany rok oraz warunkami i sposobem informowania o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu oraz o postępach i trudnościach w tym zakresie, 

zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, o których mowa w § 40. 

2. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami w sprawie wychowania i profilaktyki określa 

program wychowawczy i profilaktyczny. 
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3. Dwa razy w ciągu roku szkolnego szkoła organizuje dla rodziców zebrania zwane „Drzwiami 

Otwartymi”, podczas których rodzice mają możliwość otrzymać rzetelne informacje na temat 

swojego dziecka. 

4. Dodatkowo każdy nauczyciel raz w tygodniu pełni jednogodzinny dyżur, zgodnie z ustalanym 

co rocznie harmonogramem dyżurów dla rodziców. 

5. Szkoła utrzymuje kontakt z rodzicami w sposób: bezpośredni – podczas spotkań i rozmów 

indywidualnych, telefoniczny oraz drogą mailową. 

 

§ 24a 

 

1. Biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły służącym realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela 

i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Rodzice mogą 

korzystać z biblioteki wyłącznie w zakresie dokumentacji szkolnej. 

3. Biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 

nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów i sprzętu 

multimedialnego. 

4. Biblioteka gromadzi i opracowuje wielorakie źródła informacji (książki, czasopisma, programy 

multimedialne, płyty CD itp.) oraz tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i 

wykorzystania informacji z różnych źródeł. 

5. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębia nawyki czytania 

i uczenia się. 

6. Przyczynia się do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (m.in. dzięki 

katalogom komputerowym, Internetowi). 

7. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i Biblioteką Miejską. 

8. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z czytelni i wypożyczanie zbiorów przez bibliotekę; 

3) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu; 

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów. 

9. Bibliotekarz przeprowadza selekcję księgozbioru, mającą na celu wycofanie ze zbiorów książek 

zniszczonych, zdezaktualizowanych lub z innych względów nieprzydatnych w bibliotece. 

10. Bibliotekarz sporządza plan określający konkretne cele i środki realizacji możliwe do osiągnięcia 

w określonych warunkach i czasie.  

11. Prowadzi dokumentację pracy, na którą składają się: 

1) dziennik pracy biblioteki; 

2) statystyka wypożyczeń; 

3) dokumentacja związana z ewidencją zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, 

dowody wpływów i ubytków). 

12. Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się 

pracownią. 

13. Profil gromadzenia zbiorów w bibliotece szkoły wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby 

uczniów i nauczycieli. 
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14. Nauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie tzn. na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego przejąć zbiory oraz sprzęt znajdujący się w bibliotece i jest za 

to materialnie odpowiedzialny. 

15. W razie kradzieży lub innego wypadku losowego nauczyciel bibliotekarz natychmiast 

powiadamia o tym dyrektora szkoły i sporządza stosowną notatkę. 

16. Organizacja biblioteki: 

1) bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe 

pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

2) lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni – czytelni wyposażonej 

w sprzęt informatyczny oraz magazynu książek. 

17. Zbiory: 

1) biblioteka gromadzi: książki, czasopisma, programy multimedialne,  płyty CD i DVD; 

2) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, 

możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, czynniki środowiskowe i regionalne; 

3) czasopisma popularno – naukowe oraz czasopisma metodyczne przechowuje się w bibliotece 

przez pięć lat, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach 

przedmiotowych; 

4) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia. 

18. Pracownicy biblioteki: 

1) biblioteką szkoły kieruje nauczyciel bibliotekarz; 

2) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy; 

3) zadania pracowników biblioteki wyszczególnione są w planie pracy i przydziale czynności. 

19. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i 

po ich zakończeniu. 

20. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

2) udzielanie porad i informacji (bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych, bibliograficznych), 

rozwija zainteresowania czytelnicze; 

3) prowadzenie zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla klas pierwszych; 

4) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej 

i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach; 

5) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy 

czytelnicze itp.); 

6) tworzenie bazy danych w programie komputerowym; 

7) organizowanie kiermasz podręczników szkolnych. 

 

 

§ 24b 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada 3 budynki, tj.: 

1) budynek główny, w którym jest: 

a) 13 sal lekcyjnych, 

b) biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym, 
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c)  sekretariat i gabinet dyrektora 

d) 2 pokoje nauczycielskie 

e) archiwum 

f) kotłownia, 

g) sklepik” 

h) pomieszczenia sanitarne 

2) budynek internatu, w którym jest: 

a) 7 sal lekcyjnych, 

b) pokój nauczycielski 

c) gabinet pedagoga szkolnego 

d) kotłownia, 

e) pomieszczenie dla organizacji uczniowskich, 

f) gabinet pielęgniarki szkolnej 

g) strzelnica sportowa 

h) pomieszczenia sanitarne 

3) budynek hali sportowej, w którym jest: 

a) hala zespołowych gier sportowych, 

b) sala gimnastyczna, 

c) siłownia, 

d) sauna, 

e) 4 sale lekcyjne, 

f) 2 pokoje nauczycielskie, 

g) szatnie 

h) kotłownia 

i) pomieszczenia sanitarne. 

 

 

Rozdział 4 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 25 

 

1. Dyrektor szkoły posiada następujące uprawnienia i obowiązki: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole:  

a) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników zatrudnionych 

w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa; 

5) kieruje pracami rady pedagogicznej – jako jej przewodniczący; 
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6) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) wykonuje inne zadania wynikające z planu pracy szkoły; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole; 

11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej  i opiekuńczej szkoły; 

13) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców 

i samorządem uczniowskim; 

14) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej 

i wojewódzkiej rady rynku co do zgodności z potrzebami rynku pracy; 

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

specjalnego ucznia; 

16) powołuje komisję rekrutacyjną; 

17) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy; 

18) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w porozumieniu z Komisją 

Socjalną; 

19) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły. 

2. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki 

oświatowo – wychowawczej; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

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

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli ustala: zestaw podręczników 

lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co 

najmniej 3 lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym. 

1) dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników 

lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujących w danym roku 

szkolnym; 

2) jeżeli w Statucie jest mowa o: 

a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, 
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b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, 

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć podręcznik przeznaczony 

dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

5. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz program 

nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek 

nauczyciela lub nauczycieli. 

6. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 

przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, 

którego dotyczy plan i sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w 

sprawie nadzoru pedagogicznego oraz na zasadach określonych w planie nadzoru 

pedagogicznego; 

1) dyrektor szkoły w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

2) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, może zgłosić wobec 

nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

7. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 

8. W porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne  

na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży. 

9. Powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole zespoły nauczycielskie do realizacji zadań 

na czas określony i nieokreślony. 

10. Zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka na podstawie 

rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy.  

11. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych. 

12. Stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom. 

13. Wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców; powołuje komisje 

do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz egzaminów 

sprawdzających w ramach trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny, 

na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu.  

14. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich.  

15. Za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze oraz powierza pełnienie funkcji 

wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych.  

16. Dyrektor szkoły wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami. 
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17. Dyrektor szkoły informuje radę rodziców i samorząd szkolny w terminie 3 dni od daty 

otrzymania raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i wskazuje możliwość zapoznania się 

z raportem. 

18. Dyrektor szkoły prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 26 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa jej 

regulamin. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

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

w szkole. 

4. 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. 

5. 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. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 

szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania - zgodnie z 

regulaminem rady. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

– ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności szkoły. 

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  po zaopiniowaniu ich projektów  przez 

Radę Rodziców; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 
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3) wnioski dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 

szkole; 

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

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,     

wychowawczych i opiekuńczych; 

6) proponowany przez nauczyciela program nauczania. 

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź projekt jego zmian. 

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Może również występować do dyrektora o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę albo dyrektor w 

odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole są zobowiązani 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady 

pedagogicznej. 

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. Rada pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej 

działalności. 

13. W przypadku skreślenia lub przeniesienia ucznia do innej szkoły rada pedagogiczna podejmuje 

decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady 

pedagogicznej. 

14. Osoby biorące udział w zebraniach 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. 

 

 

§ 27 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów 

poprzez głosowanie. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin 

samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji 

podstawowych praw ucznia tj.:  

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z 

dyrektorem; 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczycieli i skreślenia ucznia z listy uczniów. 

4. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie.  Zgodę na podjęcie działalności przez 

stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 

 

§ 27a 

 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu  wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

3.  Uczniowie działający na rzecz   wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

    edukacyjnych. 

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów  

    niepełnoletnich wymaga zgody rodziców 

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym; 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej. 

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym; 

2) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły; 

3) analizowanie ofert składanych do szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia 

pomocy; 

4) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

 

 

§ 28 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców tej szkoły. 

2. W skład Rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych 

do rady rodziców. 

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

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji Rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

1) programu wychowawczo - profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
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4) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 

6. Rada rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności. Nie może on być 

jednak sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 29 (uchyla się) 

 

 

  § 30 

 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu o podejmowanych 

i planowanych działaniach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu, 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku zespołu, 

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą 

kierowniczą zespołu, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem zespołu, 

4) gazetę szkolną. 

2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki 

dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu. 

3. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 

dni. 

7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub 

planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji;  

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i 

podejmowanych działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu. 

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz 

niego, dyrektor zespołu jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu; 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej 

przewodniczących organów będących stronami. 
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10. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

      

 

§ 31  

 

1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej 

klasie a uczniami tej klasy; 

2) dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 

2. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje komisję 

rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą: 

1) przedstawiciele stron konfliktu, 

2) mediator niezaangażowany w konflikt, 

3) dyrektor zespołu. 

3. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia 

oraz stronami, których sprawa dotyczy. 

4. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia: 

1) uczeń; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3) Samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców; 

5) pracownik szkoły. 

5. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną 

decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie 

podlega trybowi odwołań. 

6. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor zespołu udziela kary, zgodnie 

z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy. 

7. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor zespołu kończy procedurę, odpowiadając 

pisemnie na postawione zarzuty. 

 

§ 32 (uchyla się) 

 

 

Rozdział 5 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§ 33 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników pomocniczych, administracyjnych 

i pracowników obsługi. 
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2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego, kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

a w szczególności: 

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć 

lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych, jak i mających trudności 

w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne; 

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę 

zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw 

i konieczność postępu społecznego; 

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne  

i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych; 

7) wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 

8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji. 

4. Do obowiązków nauczyciela należą: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

4) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę oraz w różnych 

formach doskonalenia organizowanych przez dyrektora i wybranych przez siebie instytucjach/ 

placówkach doskonalenia zawodowego; 

5) przestrzeganie zapisów statutowych; 

6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

7) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach 

oraz na terenie szkoły; 

8) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

11) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów; 

12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 
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13) realizowanie aktualnej podstawy programowej obowiązującej dany przedmiot nauczania, 

podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

14) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

15) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom  

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli; 

16) aktywne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej szkoły; 

17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

18) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych 

i innych konkursów; 

19) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu; 

20) wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji  

materialnej; 

21) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy 

potrzebują; 

22) opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz 

posiadanie zaktualizowanych planów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnymi; 

23) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz 

przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły 

za poszczególne okresy każdego roku szkolnego; 

24) sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli w sytuacji, gdy zajęcia 

edukacyjne są obserwowane/hospitowane oraz do prowadzenia lekcji otwartych 

i koleżeńskich, przy czym kopie tych konspektów pozostają w dokumentacji szkoły. 

5. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 

oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką 

a w szczególności ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu; 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia 

wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – 

przynajmniej raz w miesiącu; 

3) obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – 

przynajmniej raz w miesiącu; 

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy, przebiegu stażu 

oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz  

w miesiącu; 

5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje, sprawozdania 

z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

6. Nauczyciel ma prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno – wychowawczego 

programu nauczania; 
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3) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

4) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela; 

5) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, jeżeli 

wynika to z organizacji pracy szkoły i jej nie zakłóca; 

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę - okres pracy kwalifikującej się do nagrody 

jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu zgodnie z ustawą – Karta 

Nauczyciela; 

7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych  

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej; 

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, tj: 

a) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 

b) Nagrody Kuratora Oświaty,  

c) Nagrody Starosty Powiatu,  

d) Nagrody Dyrektora Szkoły, 

e) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. 

9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły 

i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez: 

a) udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich 

zajęć edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego we współczesnej szkole, 

b) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi, 

c) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym zajęciom 

edukacyjnym, 

d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

10) odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami; 

11) oceny swojej pracy; 

12) zdobywania stopni awansu zawodowego; 

13) do opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy); 

14) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego  proporcjonalnie do wymiaru 

czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym  roku szkolnym. 

7. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy: 

1) uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, 

wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy; 

2) Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:  

a) upomnienie, 

b) nagana z ostrzeżeniem, 

c) zwolnienie z pracy, 

d) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim 

w okresie 3 lat od ukarania, 

e) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

3) Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania 

i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 
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4) Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie Karta Nauczyciela. 

8. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):  

1) główny księgowy, 

2) sekretarz szkoły, 

3) samodzielny referent administracyjny, 

4) samodzielny referent d/s finansowo – księgowych, 

5) woźna, 

6) sprzątaczki, 

9. W budynku internatu zatrudnia się: 

1) sprzątaczki, 

2) konserwatora. 

10. W budynku hali sportowej zatrudnia się: 

1) sprzątaczki, 

2) konserwatora. 

11. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa, określają 

odrębne przepisy. 

 

ust.12 uchyla się 

 

13. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) prowadzenie dokumentacji szkolnej dotyczącej młodzieży; 

2) prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły; 

3) wydawanie legitymacji szkolnych dla młodzieży oraz legitymacji służbowych 

dla pracowników; 

4) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej wg. instrukcji kancelaryjnej; 

5) prowadzenie spraw kadrowych; 

6) prowadzenie ewidencji uczniów; 

7) przygotowanie arkuszy uczniów; 

8) pełnienie obowiązków kasjera: 

a) dokonywanie wpłat i wypłat z tyt. finansowej działalności szkoły, 

b) sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie do księgowości, 

c) przechowywanie i rozliczanie świadectw szkolnych, 

d) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

e) odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych. 

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora; 

10) sporządzanie sprawozdań z bieżącej pracy szkoły oraz Systemu Informacji Oświatowej; 

11) stosowanie oraz przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 

ust. 14 uchyla się 

 

15. Do zadań samodzielnego referenta administracyjnego szkoły należy: 

1) przechowywanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania; 

2) przechowywanie świadectw szkolnych; 

3) organizacja kursów zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej; 
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4) sporządzanie arkusza organizacyjnego i aneksów; 

5) przygotowanie arkuszy uczniów; 

6) pełnienie obowiązków zastępcy kasjera: 

a) dokonywanie wpłat i wypłat z tyt. finansowej działalności szkoły, 

b) sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie do księgowości, 

c) przechowywanie i rozliczanie świadectw szkolnych, 

d) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

e) odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych. 

16. Do zadań woźnego szkoły należy: 

1) utrzymywanie czystości i porządku w następujących pomieszczeniach:  

a) sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, 

b) pokoje nauczycielskie, 

c) biblioteka szkolna, 

d) pomieszczenia sanitarne, 

2) dozór nad urządzeniami instalacyjnymi i sprzętem p. poż., wykonywanie drobnych napraw 

i poprawek; 

3) utrzymywanie czystości podwórzy szkolnych i trawników oraz pomoc w dekoracji 

budynków; 

4) kierowanie pracą sprzątaczek; 

5) otwieranie i zamykanie budynków szkoły; 

6) informowanie dyrektora szkoły o zaistniałych usterkach technicznych. 

17. Do zadań sprzątaczki należy: 

1) codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń po zakończeniu zajęć lekcyjnych; 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem szkoły i sprzętu szkolnego; 

3) powiadamianie woźnego szkoły o zaistniałych usterkach; 

4) wykonywanie prac okresowych i sprzątania szkoły podczas ferii i wakacji. 

18. Do zadań konserwatora należy: 

1) utrzymywanie porządku w budynkach szkoły; 

2) nadzór nad sprawnością urządzeń technicznych; 

3) usuwanie bieżących usterek; 

4) koszenie trawy w obejściu szkoły; 

5) dokonywanie systematycznych przeglądów w poszczególnych pomieszczeniach szkoły; 

6) wykonywanie bieżących remontów; 

7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad budynkami szkoły. 

19. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, o których 

mowa w ust.5-12, określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem 

pracy. 

 

 

 

§ 34 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych 

odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
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2. Za bezpieczeństwo uczniów 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie przerw 

międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów, 

a za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję. 

3. Zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego reguluje regulamin corocznie podpisywany przez 

nauczyciela. 

4. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, 

w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych 

wyznaczonych miejscach. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

6. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

8. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę sprawują nauczyciele, rodzice lub inne dorosłe osoby. Zasady opieki 

i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez określają odrębne przepisy. 

9. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać młodzież z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa na 

pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnym, a dodatkowo wychowawcy klas pierwszych 

mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu 

zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie 

i podstawami higieny pracy umysłowej. 

10. Nauczyciel na pierwszych zajęciach omawia zasady bezpieczeństwa a fakt ten odnotowuje 

w dzienniku lekcyjnym. 

11. Zasady przestrzegania przepisów BHP w pracowniach szkolnych określają regulaminy 

poszczególnych pracowni i pomieszczeń. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów 

z zajęć lekcyjnych. 

13. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na podpisaną przez rodzica w zeszycie 

usprawiedliwień lub potwierdzoną telefonicznie lub osobiście prośbę rodziców. W przypadku 

nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia 

jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor. 

14. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam 

zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu 

szkoły. Sekretariat powiadamia rodziców ucznia o jego stanie zdrowia, prosząc o pilne 

zgłoszenie się do szkoły.  

15. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz. 

16. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej 

lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach 

podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 
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17. Bal studniówkowy oraz półmetek organizowany poza terenem szkoły nie jest traktowany jako 

impreza szkolna. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiadają rodzice organizujący te 

imprezy. 

 

 

§ 35 

 

1. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, którego zadaniem jest wspomaganie dyrektora 

w kierowaniu szkołą, oraz stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu.  

2. Wicedyrektor i kierownik praktycznej nauki zawodu pełnią obowiązki zgodnie z przydziałem 

zadań oraz uprawnieniami. 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce; 

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły; 

3) organizuje oraz koordynuje działalność dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli 

i wychowawców; 

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

5) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym; 

6) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, ma więc prawo 

do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 

7) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

8) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

 

 

§ 36 (uchyla się) 

 

§ 37 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale – zwanym wychowawcą. 

2. Dla zapewniania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 

by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania. 

3. Na pisemny wniosek rodziców i uczniów dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy może podjąć 

decyzję w sprawie pozostawienia lub zmiany wychowawcy. 

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

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na terenie 

szkoły; 

3) organizowanie zajęć zespołu klasowego; 

4) współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą w celu doskonalenia 

procesu dydaktyczno –wychowawczego; 

5) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. 
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5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4: 

1) rozpoznaje i ustala potrzeby opiekuńczo - wychowawcze oraz otacza indywidualną opieką 

każdego wychowanka; 

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu 

o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły; 

3) zapoznaje uczniów i rodziców z planem wychowawczym na dany rok szkolny; 

4) włącza rodziców w życie klasy i szkoły oraz systematycznie informuje o postępach w nauce, 

trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów, na terenie szkoły poprzez spotkania 

klasowe oraz kontakty indywidualne; 

5) rozstrzyga zasadność usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole; 

6) umożliwia samorządną działalność uczniów poprzez tworzenie dogodnych warunków 

do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawuje opiekę nad samorządem 

klasowym; 

7) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy; 

8) organizuje wycieczki i inne imprezy szkolne; 

9) ustala ocenę z zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły, właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. Wychowawca współdziała z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy 

dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców. 

 

 

§ 38 

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 6 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 39 

 

1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia są przyjmowani 

absolwenci szkoły podstawowej. 

2. Kandydaci są przyjmowani do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia na 

podstawie postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora szkoły. 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa 

Małopolski Kurator Oświaty. 

4. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 

Rozdział 7 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 

§ 40 

 

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 podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 
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2) udzielanie uczniowi pomocy poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostępnych w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacjo postępach i trudnościach 

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

6. Ocenianie ucznia z religii lub etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. 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; 

a) zakres wymagań edukacyjnych nauczyciele przedmiotowi przedstawiają uczniom 

na zajęciach edukacyjnych (pierwszy tydzień września), zaś rodzice zapoznają się z treścią 

wymagań dostępnych w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

a) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może mieć formę: 

 odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału, 

 odpowiedzi ustnej lub pisemnej (zapowiedzianej z tygodniowym wyprzedzeniem), 

obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału z zastrzeżeniem, 

że nie mogą one występować częściej niż 3 razy w tygodniu dla danej klasy, 

b) uczeń ma prawo do zgłaszania nieprzygotowań (ich ilość określa nauczyciel przedmiotu), 

co zwalnia go od odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału, 

c) uczeń zobowiązany jest do zgłaszania nieprzygotowań przed lekcją, zaś nauczyciel 

odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.”, 

d) po dłuższej nieobecności ucznia w szkole, spowodowanej chorobą, uczeń uzupełnia braki 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez uczącego danego przedmiotu, 
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e) w uzasadnionych przypadkach (przygotowanie do olimpiady lub konkursu 

przedmiotowego na szczeblu wyższym niż szkolny) o zwolnieniu ucznia z form 

sprawdzenia wiadomości decyduje dyrektor szkoły, 

f) nauczyciel zobowiązany jest na bieżąco poprawiać prace pisemne (nie dłużej niż przez 

2 tygodnie), 

g) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, które nauczyciel ma obowiązek oddać 

do dwóch tygodni od daty ich napisania, wraz z komentarzem uczeń i jego rodzice mogą 

otrzymać do wglądu: 

 uczniowie w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela, 

 rodzice uczniów na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu; 

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

z zajęć edukacyjnych: 

a) na miesiąc przed rocznym zebraniem  klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele 

przedmiotowi mają obowiązek wpisać w dzienniku lekcyjnym proponowaną ocenę roczną 

lub końcową - niedostateczną, a na 10 dni przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej 

pozostałe oceny z zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania, 

b) rodzice są informowani o proponowanych ocenach drogą elektroniczną, w formie pisemnej 

za potwierdzeniem odbioru lub na specjalnie zorganizowanym zebraniu z wychowawcą, 

 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności rodzice powinni skontaktować się 

z wychowawcą w ciągu 3 dni po zebraniu, 

 brak kontaktu z wychowawcą będzie oznaczać akceptację proponowanej oceny, 

 innego sposobu przekazywania informacji szkoła nie przewiduje, 

c) uczeń przedkłada nauczycielowi umotywowaną prośbę o podwyższenie oceny w ciągu  

dwóch dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie rocznej lub końcowej z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania,  

d) nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć uczniowi termin i określić formę sprawdzenia 

wiadomości (uwzględniając specyfikę przedmiotu i zakres wymagań edukacyjnych) 

 oraz zanotować to pod prośbą, a uczeń jest zobowiązany  potwierdzić podpisem, 

e) warunkiem wyrażenia zgody na pozytywne rozpatrzenie prośby jest systematyczne 

prowadzenie zeszytu/segregatora z danego przedmiotu, brak wpisu do szkolnego rejestru 

kar oraz usprawiedliwione nieobecności na danym przedmiocie, 

f) przewidywana ocena staje się oceną końcową pod warunkiem, że: 

 uczeń nie wnioskował o zmianę oceny, 

 wnioskował, ale nie spełnił wymagań określonych w ust. 7, pkt 3e), 

 wnioskował, ale nie zdał, 

 do końca roku należycie wywiązywał się z obowiązków ucznia (frekwencja, stosunek 

do przedmiotu) oraz spełniał wymagania edukacyjne na daną ocenę, 

g) jeżeli uczeń po otrzymaniu informacji na temat przewidywanej oceny rocznej 

lub końcowej nie wywiązuje się należycie z obowiązków ucznia (frekwencja, stosunek 

do przedmiotu), nauczyciel ma prawo obniżyć tę ocenę. 

8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o: 
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1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

9. Informacje dla rodziców są przekazywane na spotkaniach –   wywiadówkach: śródrocznych 

i rocznych, w czasie dni otwartych szkoły, na dyżurach nauczycielskich i w trakcie 

indywidualnych kontaktów wychowawcy z rodzicami oraz drogą mailową i telefoniczną. 

1) termin zebrań ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2) wychowawca ma prawo zwołać zebranie dodatkowe wg własnego uznania, w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

10. Wychowawca na pierwszym zebraniu w roku szkolnym (wrzesień) przedstawia rodzicom  

warunki i sposób przekazywania informacji  o postępach i trudnościach w nauce. 

1) przekazanie rodzicom informacji zawartych w ust. 7 wychowawcy winni odnotować 

w dzienniku lekcyjnym; 

2) obowiązkiem rodziców jest systematyczny kontakt z wychowawcą w sprawie postępów 

w nauce i zachowania dziecka w szkole. 

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przedstawiając 

mocne i słabe strony ucznia,  oraz wskazując uczniowi dalszy kierunek jego pracy, a także 

możliwości uzyskania oceny wyższej: 

1) nauczyciel informuje rodziców o stopniu spełnienia wymagań edukacyjnych na poszczególne 

oceny; 

2) nauczyciel zapoznaje rodziców z ocenami bieżącymi, na które składają się: oceny 

z odpowiedzi ustnych i pisemnych, aktywność na lekcji, zadania domowe i inne, wynikające 

ze specyfiki przedmiotu, np. wychowanie fizyczne, informatyka, oraz o frekwencji ucznia na 

danym przedmiocie; 

13. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:  

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

orzeczenia; 

2) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–2, 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, o którym mowa w odrębnych 

przepisach. 

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

14. 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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1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości  uczestniczenia 

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

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust.14, pkt 1 uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

1) zwolnienie śródroczne lub roczne należy przedstawić do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć 

lub wystąpieniu przyczyny powodującej takie zwolnienie; 

2) pozostałe zwolnienia należy dostarczyć do tygodnia po powrocie do szkoły; 

16. Zwolnienie niedostarczone w terminach podanych w ust. 15 będzie obowiązywać od dnia 

dostarczenia do szkoły.  

17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego obejmującego więcej niż 50 % 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.   

18. Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ucznia z obecności na lekcji. 

19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

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

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

fizycznej.  

1) jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich godzinach 

lekcyjnych uczeń może być zwolniony z obecności na tych zajęciach jeżeli rodzic napisze 

oświadczenie, że bierze za niego odpowiedzialność. 

2) na zajęcia z wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia aparatów 

telefonicznych. 

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

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

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

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

drugiego języka obcego nowożytnego. 

21. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 19, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na  podstawie tego orzeczenia. 

22. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 

23. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej;  

2) rocznej; 

3) końcowej. 

24. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny  z zachowania. 

25. Śródroczne oceny klasyfikacyjne muszą być wpisane nie później niż na 1 dzień przed radą 

pedagogiczną. 
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26. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym oraz  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

27. Roczne oceny klasyfikacyjne muszą być wpisane nie później niż na 1 dzień przed radą 

pedagogiczną. 

28. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej; 

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

odpowiednio w klasach programowo najwyższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

29. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

i ocenianego ucznia. 

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

ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

31. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

32. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi; dopuszcza się inną organizację klasyfikacji 

śródrocznej uzależnioną od kalendarza roku szkolnego określonego przez właściwego Ministra 

Oświaty. 

33. Drugie półrocze rozpoczyna się z dniem następującym po dniu uchwały w sprawie klasyfikacji 

śródrocznej; 

34. Śródroczne oceny edukacyjne zapisywane są w dzienniku lekcyjnym, roczne i końcowe 

w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen w pełnym brzmieniu, 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. 

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

34 pkt 1 – 5. 

36. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 34 pkt 6. 

37. Oceny bieżące mogą być zapisywane cyframi arabskimi oraz skrótami: 

1) 6 – cel; 

2) 5 – bdb; 

3) 4 – db; 

4) 3 – dst; 

5) 2 – dp; 

6) 1 – nd. 
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38. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów stosują w dzienniku lekcyjnym ujednoliconą 

legendę oceniania: kolor czerwony oznacza sprawdziany pisemne i testy oraz wypracowania, 

kolor niebieski lub czarny oznacza inne formy aktywności.  

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

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

się uczyć. 

39a) Oceny sprawdzianów klasówek powinny być ustalone na podstawie przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną punktacji. Przyjęto następujące kryteria procentowe: 

0 – 39      niedostateczny, 

40 – 54    dopuszczający 

55 – 70   dostateczny 

71 – 85   dobry 

86 – 96   bardzo dobry 

97 – 100 celujący 

Pisemne prace ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególny przedmiotów do końca 

danego roku szkolnego. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków w formie i trybie ustalonym przez nauczyciela, z uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu. 

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

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. ust.53 pkt1,2, ust.60, ust.72 

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

średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

43. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

44. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
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45. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

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

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

46. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) zawsze wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, maksymalnie wykorzystując swoje 

możliwości w tym zakresie, 

b) dba o honor i tradycję szkoły, 

c) na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów, a także w swoim środowisku; prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę,  

d) sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli i innych przełożonych, 

e) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie własne i kolegów, 

f) służy pomocą koleżeńską innym uczniom, 

g) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, terminowo usprawiedliwia 

nieobecności, 

h) ma co najwyżej 2 godziny nieusprawiedliwione, 

i) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, przestrzega zasad dobrego wychowania i ogólnie 

przyjętych norm moralnych; 

j) jest uczciwy w codziennym postępowaniu, 

k) nie ma negatywnych wpisów w dzienniku, 

l) ponadto spełnia dodatkowe kryteria: 

 osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,  

 bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, 

w kołach zainteresowań,  

 godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, 

patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.), 

 z własnej inicjatywy uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły.  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

b) dba o honor i tradycje szkoły, 

c) zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów i w swoim 

środowisku, 

d) podejmuje się wykonania dodatkowych prac na rzecz szkoły, klasy, 

e) dba o dobro szkolnej społeczności, 

f) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, terminowo usprawiedliwia 

nieobecności, 

g) ma co najwyżej 8 godzin nieusprawiedliwionych, 

h) nie ulega nałogom, 

i) dba o piękno mowy ojczystej, 
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j) jest uczciwy w codziennym postępowaniu, 

k)  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

l) nie ma negatywnych wpisów w dzienniku. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

b) jest uczciwy, na ogół sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 

c) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, 

d) nie wagaruje, jest punktualny, a spóźnienia są sporadyczne i usprawiedliwione, 

e) ma co najwyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) nie jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów 

lub rodziców, nie wyraża się wulgarnie, reaguje na uwagi dorosłych, 

g) ewentualne niewielkie uchybienia wobec powyższych wymagań występują rzadko 

i są na bieżąco przez ucznia korygowane; uczeń potrafi przyznać się do błędu, przeprosić 

za złe zachowanie, 

h) ma 2 negatywne wpisy w dzienniku. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie łamie postanowienia Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów 

szkolnych, lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie, 

b) słabo angażuje się w życie klasy, środowiska, 

c) szanuje mienie szkolne, społeczne, własne i kolegów, 

d) stara się spełniać powierzone mu obowiązki, 

e) ma co najwyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) sporadycznie spóźnia się na lekcje, 

g) ma więcej niż 2 negatywna wpisy w dzienniku. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) dopuszcza się niszczenia mienia szkolnego, 

c) prowokuje sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych oraz naruszające zasady 

bezpieczeństwa, 

d) prezentuje niską kulturę osobistą, bywa wulgarny i arogancki, ale pozytywnie reaguje 

na uwagi, 

e) spóźnia się i wagaruje;  

f) ma co najwyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych,  

g) uwagi i działania wychowawcze ze strony nauczycieli, pedagoga i innych uczniów 

odnoszą  niewielki lub krótkotrwały skutek, 

h) został ukarany naganą dyrektora wobec klasy. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) ma powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych, 

b) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) niszczy dobro szkolnej społeczności, 

d) zagraża zdrowiu własnemu i innych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

e) prezentuje bardzo niską kulturę osobistą, jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób 

dorosłych, 

f) nie panuje nad negatywnymi emocjami, 
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g) prowokuje bójki, jest agresywny, 

h) ulega nałogom, 

i) dopuszcza się czynów noszących znamiona przestępstwa, 

j) wywiera zły wpływ na kolegów, 

k) spóźnia się na lekcje, wagaruje, podrabia lub fałszuje usprawiedliwienia i podpisy 

rodziców, niszczy dokumentację szkoły, 

l) uwagi i działania wychowawcze ze strony nauczycieli, pedagoga i innych uczniów 

nie odnoszą skutku, 

m) został ukarany naganą dyrektora wobec szkoły. 

47. Uczeń może zwrócić się z prośbą do wychowawcy o podwyższenie rocznej lub końcowej oceny 

z zachowania, odpowiednio motywując swoją prośbę.  

48. Nauczyciel może ponownie przeanalizować prośbę w porozumieniu z nauczycielami uczącymi 

ucznia, uczniami tego oddziału i samym zainteresowanym. 

49. Warunkiem wyrażenia zgody na pozytywne rozpatrzenie prośby jest usprawiedliwienie 

wszystkich nieobecności, spełnianie wymagań zgodnie z kryteriami zachowania na poszczególne 

oceny. 

50. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy 

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

51. Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna 

z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 72.  

52. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

1) uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny; 

2) wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice w formie pisemnej 

do dyrektora szkoły nie później niż w dniu rady pedagogicznej; 

3) zgodę na ww. egzamin wyraża rada pedagogiczna w formie decyzji w głosowaniu jawnym, 

4) rada pedagogiczna bierze pod uwagę: 

a) liczbę nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach edukacyjnych objętych 

wnioskiem, 

b) wypełniania obowiązków ucznia wymienionych w §42, 

c) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

d) specyficzne trudności ucznia w uczeniu się; 

5) decyzja rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 

6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

7) egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

9) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 



37 

                          Statut Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 

54. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

w skład której wchodzą:  

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

komisji; 

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

przeprowadzany egzamin. 

55. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów-rodzice 

ucznia. 

56. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający      

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

58. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" 

albo „nieklasyfikowana”. 

a) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, 

b) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 

60 i 72, 

c) dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć 

praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

59. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych regulują odrębne przepisy. 

60. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.   

61.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

62. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, a  przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

63. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której  

wchodzą: 

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

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

64. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem danej szkoły. 

65. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

67. 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 późnej niż do końca września.  

68.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 72. 

69. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadpodstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej.  

70. Uczeń, który nie zdał egzaminów poprawkowych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 

71. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawowej, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  zakończyła się w klasach programowo 

niższych w szkole danego typu uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 53 pkt 1-2, 60, 72. 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami  dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

73. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 72, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

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

wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.   

75. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, przy czym jego termin ustala się z uczniem i jego rodzicami. 

76. W skład komisji egzaminu sprawdzającego wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

d) pedagog, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

77. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 76 pkt 1lit.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły. 

78. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania  sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 
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e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

80. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia, a protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

81. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego 

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

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

82. Przepisy ust. 72 – 81 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

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

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

83. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotyczącą oceniania ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni od daty ustalenia oceny. 

 

 

 

Rozdział 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 41 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 

kształcenia, z uwzględnieniem jego rozwoju psychofizycznego; 

2) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także 

pomocy w przypadku trudności w nauce; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

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

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 

rozwoju; 

7) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 

8) obiektywnej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy 

w nauce; 

9) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, 

a także podczas przerw między zajęciami; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 

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

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 
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2. Uczeń jest uprawniony do: 

1) losowania szczęśliwego numerka; 

2) otrzymania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informacji o planowanym 

sprawdzianie wiadomości; w ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć maksymalnie trzy takie 

sprawdziany; 

3) otrzymania poprawionego, ocenionego i opatrzonego komentarzem (ustnym lub pisemnym) 

sprawdzianu lub zadania klasowego w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni; 

4) zgłaszania nieprzygotowania do zajęć w uzgodnieniu z nauczycielem; 

5) uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, dyskotekach i innych imprezach szkolnych.  

3. Uczennicę znajdującą się w trudnej sytuacji losowej spowodowanej ciążą szkoła ma obowiązek 

otoczyć opieką wychowawczą oraz pomocą pedagogiczną, psychologiczną lub materialną.  

4. Nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych związaną z jej sytuacją spowodowaną 

ciążą, porodem lub połogiem, należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną (urlop), która 

umożliwia wyznaczenie egzaminów w terminach dogodnych dla uczennicy, ustalonych 

w okresie do 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych oraz, jeżeli uczennica wyrazi 

takie życzenie, umożliwia zwolnienie z nauki wychowania fizycznego. 

5. Poza zaświadczeniem lekarskim nie mogą być od uczennicy wymagane inne, dodatkowe 

dokumenty. Uczennicy będącej w ciąży może być wyznaczony indywidualny tok nauki, a także 

dodatkowy termin egzaminów maturalnych. 

6. Uczeń może ubiegać się o dofinansowanie wycieczki szkolnej z funduszu rady rodziców. 

7. Uczniowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc materialna 

z funduszy rady rodziców lub innych funduszy wypracowanych przez szkołę. 

8. Korzystanie z praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę 

porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw 

i wolności osób. 

9. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

 

 

§ 42 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) okazywania szacunku symbolom narodowym oraz szkolnym; 

2) przestrzegania postanowień statutu szkoły, zarządzeń dyrektora, uchwał rady pedagogicznej 

oraz respektowania poleceń dyrektora, nauczycieli, wychowawcy i innych pracowników 

szkoły; 

3) zachowania się zgodnie z zasadami kultury, okazywania szacunku dyrekcji, nauczycielom, 

pracownikom szkoły oraz kolegom; 

4) dbania o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne; 

5) ochrony własnego życia i zdrowia, przestrzegania zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed 

ich rozpoczęciem w czasie przerw oraz po zakończeniu zajęć szkolnych;  

6) dbania o własne bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły; 

7) regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia wynikające z planu zajęć oraz punktualnego 

przybywania na nie; 
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8)  przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia, pomimo spóźnienia na nie; 

9) systematycznego zdobywania wiedzy, umiejętności i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 

lekcyjnych oraz w pracy samokształceniowej; 

10) systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie 

ze wszystkimi zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 

11) uzupełnienia we własnym zakresie materiału omówionego w czasie nieobecności ucznia 

w szkole, w tym uzupełnienia zeszytów przedmiotowych, zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez nauczyciela danego przedmiotu; 

12) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły; 

a) dopuszczalnymi formami usprawiedliwiania nieobecności są:  

 pisemne usprawiedliwienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w zeszycie 

usprawiedliwień, 

 ustne usprawiedliwienie przez rodzica podczas osobistego lub telefonicznego kontaktu 

z wychowawcą, 

 zwolnienie lekarskie; 

b) wszystkie usprawiedliwienia powinny być wpisane do zeszytu usprawiedliwień 

i parafowane przez wychowawcę.  

13) przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych; 

14) zaopatrzenia się w podręczniki, zeszyty oraz inne materiały edukacyjne i przynoszenie ich 

na zajęcia zgodnie ze wskazaniami nauczyciela; brak potrzebnych na zajęcia materiałów 

i podręczników będzie traktowany jako nieprzygotowanie do lekcji; 

15) samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych; 

16) uregulowania wszystkich zobowiązań wobec szkoły w przypadku przerwania nauki 

w szkole oraz przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły; 

17) dbania o swój estetyczny i schludny wygląd i ubiór, a w czasie uroczystości szkolnych 

do noszenia stroju galowego; 

18) dbania o czystość i porządek na terenie szkoły; 

19) pełnienia dyżurów klasowych; 

20) przebywania na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw; 

a) przechodzenia na zajęcia do internatu najkrótszą drogą (ul. Kolejowa, ul. Banacha), 

b) w przypadku samowolnego wyjścia poza teren szkoły, szkoła nie odpowiada 

za bezpieczeństwo ucznia, 

21) natychmiastowego zawiadomienia opiekunów prowadzących zajęcia lub dyrektora szkoły 

o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem.  

22) posiadania na terenie szkoły i okazywania na żądanie nauczycieli legitymacji szkolnej; 

23) uregulowania wyrządzonych przez siebie szkód w formie i terminie uzgodnionym 

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrekcją i rodzicami. 

2. Uczniowi zabrania się: 

1) wnoszenia, posiadania, spożywania lub używania na terenie szkoły oraz na wszelkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę: 

a) alkoholu, 

b) papierosów i e – papierosów, 

c) narkotyków i innych środków odurzających, w tym dopalaczy; 
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2) wnoszenia na teren szkoły i posiadania: 

a) narzędzi niebezpiecznych (łańcuchów, noży, itd.), 

b) materiałów pornograficznych, 

c) materiałów wybuchowych i łatwopalnych; 

3) noszenia wyzywającego stroju oraz rażącego makijażu (przez wyzywający strój rozumie się 

strój z odkrytymi okolicami brzucha, bieliznę wystającą spod ubrania, zbyt krótkie bluzki, 

zbyt głębokie dekolty, przeźroczyste ubrania) 

4) noszenia oznak przynależności do subkultur; 

5)  narażania swym postępowaniem dobrego imienia szkoły; 

6) propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi; 

7) spożywania alkoholu i palenia papierosów w miejscach publicznych; 

8) zachowań agresywnych; 

9) dokonywania innych czynów rażąco niezgodnych z normami społecznymi; 

10) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych: 

a)  podczas trwania lekcji telefon powinien być wyłączony i schowany, 

b) wyjątek stanowi konieczność wezwania pomocy (pogotowia, straży pożarnej, policji), 

c) dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych przed oraz po lekcjach, 

d) dopuszcza się korzystanie podczas lekcji z telefonu komórkowego oraz innych 

urządzeń elektronicznych, lecz na wyraźne polecenie nauczyciela jako narzędzie 

pracy, 

e) w przypadku, gdy uczeń nie podporządkuje się powyższym wymogom, nauczyciel 

może zabrać telefon w depozyt i przekazać go rodzicom po ich osobistym zgłoszeniu 

się;  

11) nagrywania i fotografowania na terenie szkoły bez uprzedniej zgody dyrektora 

lub nauczyciela: 

 zakaz ten dotyczy wszystkich budynków szkoły; 

12) samowolnego opuszczania terenu szkoły i wychodzenia podczas przerw do rynku; 

 zabrania się opuszczania zajęć lekcyjnych w czasie ich trwania bez okazania 

wychowawcy uzasadnionej prośby rodziców o zwolnienie z tych zajęć wpisanej do 

zeszytu usprawiedliwień ucznia lub telefonicznego kontaktu z wychowawcą, 

 lekcje opuszczone samowolnie pozostaną nieusprawiedliwione, 

 w szczególnych przypadkach (choroba, omdlenia) decyzję podejmuje nauczyciel 

uczący. 

 

 

§ 43 

 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

3) wzorowe zachowanie; 

4) odwagę  i godną naśladowania postawę; 

5) przeciwstawianie się złu; 
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6) udzielanie pomocy innym osobom; 

7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 

8)  sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków; 

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

2. Uczeń może być nagradzany w formie: 

1) ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej; 

2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją 

w dokumentacji szkolnej ucznia;  

3) rzeczowej, w szczególności wyposażeniem szkolnym, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem 

edukacyjnym; 

4) finansowej w postaci nagrody pieniężnej. 

 

3. Nagrody mogą być przyznawane przez: 

1) nauczyciela, nauczyciela – wychowawcę, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt 3) 

i 4); 

2) dyrektora – pkt 1) – 4). 

4. O nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia. 

5. Tryb odwołania od nagrody: 

1) zastrzeżenia do przyznanej uczniowi nagrody mogą wnosić na zebraniach Rady 

Pedagogiczne nauczyciele uczący danego ucznia,  

2) zastrzeżenia winny być uzasadnione pisemnie 

 

 

§ 44 

 

1. Za naruszanie obowiązków ucznia określonych w § 42 uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem; 

2) naganą; 

3) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych 

i sportowych oraz innych formach współzawodnictwa uczniów; 

4) skreśleniem z listy uczniów w przypadku, gdy: 

a) uczeń dopuścił się czynu zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu innych osób, 

b) jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 

c) zostało stwierdzone posiadanie przez ucznia narkotyków i/lub innych środków 

odurzających, w tym dopalaczy; 

d) uczeń porzucił szkołę, tj. nie spełnia obowiązku nauki i brak jest kontaktu z uczniem lub 

z jego rodzicami przez okres czterech tygodni, przy czym przez niespełnienie obowiązku 

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca 

na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

5) powyższe kary stosuje się również w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności: 

a) 9 – 20  godz. nieusprawiedliwionych  – ustne upomnienie, 

b) powyżej 20 godz. nieusprawiedliwionych – ustne upomnienie z wpisem do dziennika 

lekcyjnego, 

c) powyżej 30 godz.  nieusprawiedliwionych – nagana,     
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d) powyżej 40 godz.  nieusprawiedliwionych – nagana wobec całej społeczności szkolnej. 

2. Kary nakłada: 

1) w przypadku kar z ust. 1. pkt 1) i 2) oraz pkt 5) lit. a) i b) – nauczyciel lub dyrektor; 

2) w przypadku kar z ust. 1. pkt 3) i 4) oraz pkt 5) lit. c) i d) – dyrektor szkoły z własnej 

inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu 

uczniowskiego; 

3) w przypadku kar z ust. 1. pkt 4) – dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej 

podjętej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:  

1) rodzaj popełnionego przewinienia; 

2) skutki społeczne przewinienia; 

3) dotychczasowe zachowanie ucznia; 

4) intencje ucznia; 

5) wiek ucznia; 

6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

4. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w §42, niezależnie od nałożonej kary, może 

być zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy lub szkoły. 

5. O karach powiadamia się każdorazowo rodziców ucznia. 

6. Tryb odwołania od kary statutowej: 

1) od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie:  

a) upomniany lub jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni 

roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany, 

b) dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia 

odwołania, 

c) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły, 

d) decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna; 

2) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie: 

a) upomniany lub jego rodzic może odwołać się do rady pedagogicznej w terminie 3 dni 

roboczych od wręczenia tej nagany, 

b) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania, 

c) uchwała rady pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna; 

3) odwołania od kary skreślenia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, a tryb znajduje się w treści decyzji administracyjnej potwierdzającej 

zastosowanie kary. 
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§ 45 

 

1. Od kar wymienionych w § 44 przysługuje uczniowi odwołanie drogą służbową do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia kary. W przypadku usunięcia ze szkoły – w terminie 

14 dni. 

 

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary w terminie do 7 dni od zastosowania. 

 

 

Rozdział 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 46 

 

1. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego 

skład. 

2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

3. Oficjalne uroczystości i akademie szkolne odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i 

rozpoczynają hymnem państwowym. 

4. Do najważniejszych należą: uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ślubowanie 

klas pierwszych, pożegnanie abiturientów, zjazdy absolwentów, uroczystości związane ze 

świętami narodowymi oraz uroczystościami nawiązującymi do ważnych wydarzeń 

historycznych w państwie i regionie. 

 

§ 47 

 

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

2. Szkoła prowadzi dzienni lekcyjny w formie elektronicznej 

3. Na terenie szkoły dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć, w których uczestniczą uczniowie 

na zasadzie odpłatności. 

4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia, nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładami kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

 

§ 48 

 

1. Statut Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie został pozytywnie zaopiniowany   

przez radę rodziców uchwałą Nr 1/2004 z dnia 22 września 2004 r.  

2. Statut Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie został pozytywnie zaopiniowany 

przez samorząd uczniowski. 
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3. Statut Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie został zatwierdzony uchwałą rady 

pedagogicznej Nr 4/04/05 z dnia 11 października 2004 r.                     

     

 

§ 49 

 

Rada pedagogiczna ma prawo dokonania zmian w statucie szkoły na wniosek rady rodziców, 

samorządu uczniowskiego, członków rady pedagogicznej. 

 

 

§50 

 

1. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu szkoły. 

2. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece oraz 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


