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Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. nr 256/2004 poz. 2572 z późn. zmianami) 
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z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późn. zmianami) 
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 357)  
 
 
Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 29.11.2017r. 
 
 
 
 

MICHAŁOWO 2017 r. 
ROZDZIAŁ l 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1.  Nazwa zespołu szkół: ZESPÓŁ SZKÓŁ w Michałowie. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o „Zespole” należy przez to rozumieć: Zespół Szkół w 

Michałowie. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2015&qplikid=3543
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2015&qplikid=3543
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3. Siedziba Zespołu: 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5. 

4. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki: 

1) Liceum Ogólnokształcące; 

2) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 

3) Technikum; 

4) Szkoła Policealna; 

5) Szkoła Branżowa I stopnia 

6) Szkoła Policealna dla Dorosłych; 

5. Charakterystyka szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie w roku szkolnym 

2017/2018. 

 

§ 2.   1.  W skład Zespołu Szkół w Michałowie wchodzą następujące jednostki : 

1) Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum, o trzyletnim okresie nauczania; 

2) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, o trzyletnim okresie 

nauczania; 

3) Technikum, o czteroletnim okresie nauczania kształcące w zawodach: 

a) technik pojazdów samochodowych, symbol cyfrowy zawodu 311513, kwalifikacje: 

- M.18 - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 

            - M.12 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych; 

            - M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych; 

b) technik ekonomista;  

4) Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk; 

5) Szkoła Policealna dla Dorosłych o dwuletnim okresie nauczania kształcąca w zawodach: 

a) technik informatyk,  

b) technik ekonomista,  

c) technik bezpieczeństwa i higieny pracy;  

6) Szkoła Branżowa I stopnia; 

7) Ośrodek Dokształcania Zawodowego; 

8) Ośrodek Szkolenia Kierowców na kat. B i T 
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2. W szkole organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w systemie zaocznym z 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, do kształcenia których szkoła ma uprawnienia: 

1) Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: technik rolnik. 

§ 3. 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim (Samorządem Słuchaczy w Szkole dla dorosłych) z uwzględnieniem zainteresowań 

uczniów (słuchaczy) oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych wyznacza na 

początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału w Liceum Ogólnokształcącym od 2 do 4 

przedmiotów ujętych w podstawie programowej  w zakresie rozszerzonym, w Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Technikum – 2 przedmioty. 

§ 4. 1. Organem prowadzącym jest Powiat Białostocki. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 

3. Zespół  jest jednostką budżetową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. 

4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

5. Zespół działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 

256, po. 2572 – tekst jednolity) i Zarządzenia Kuratorium Oświaty w Białymstoku z dnia 4 czerwca 

1997r. nr KO. I. 014-16/97 w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół w Michałowie i 

nadającego nazwę szkole: Zespół Szkół w Michałowie oraz niniejszego Statutu. 

6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach ćwiczeń praktycznych w formie zajęć 

praktycznych, zakładach pracy oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania zespołu 

§ 5. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach  

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2.  Zespół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia odpowiedniej szkoły, świadectwa dojrzałości, zdobycia tytułu zawodowego poprzez: 

1) zdobycie odpowiedniej wiedzy z przedmiotów przewidzianych w programach nauczania; 

2) naukę umiejętności racjonalnego i rozumnego wykorzystania wiedzy o życiu codziennym; 

3) nabycie umiejętności niezbędnych do planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku, 

uczestnictwa w pracy zespołowej;  

4) naukę korzystania z różnych źródeł informacji; 

5) wpajanie dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów; 

6) naukę prezentacji własnych poglądów; 
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7) uczenie się samokontroli i samooceny efektów pracy; 

8) wdrażanie do samokształcenia; 

9) rozbudzenie potrzeby doskonalenia się, aktualizacji wiedzy zawodowej i możliwości 

przekwalifikowania się. 

3. Zespół umożliwia dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia przez: 

1) rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych ucznia; 

2) zapoznanie ucznia z trendami rozwojowymi regionu i kraju; 

3) właściwe rozpoznanie predyspozycji psychofizycznych i fizycznych  

4) zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia; 

5) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy 

 

4. Działalność oświatową Zespołu mogą wspierać organizacje pozarządowe, w tym organizacje 

harcerskie, a także osoby prawne (stowarzyszenia i fundacje) prowadzące działalność Statutową w 

zakresie oświaty i wychowania. 

§ 6. 1. Zespół kształtuje atmosferę wychowawczą sprzyjającą realizacji celów zawartych w 

spójnym programie wychowawczym Zespołu oraz w programie profilaktycznym. 

2. Prowadzi działania mające na celu przygotowanie do życia w dorosłym społeczeństwie, a w 

szczególności: 

1) kształtowanie postaw prospołecznych; 

2) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze; 

4) wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych; 

5) rozwijanie własnych zamiłowań artystycznych; 

6) tworzenie warunków w celu prawidłowego rozwoju fizycznego; 

7) włączanie uczniów do działalności służących ochronie środowiska, upowszechnianie wiedzy 

ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;  

8) przekonanie o wartości życia i zdrowia własnego i innych; 

9) wpajanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasad zawartych w Karcie 

Narodów Zjednoczonych. 

3. Szkoła, umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

przez: 

1) tworzenie warunków do poznania historii, kultury i osiągnięć narodu;  
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2) możliwość powadzenia działalności kulturalnej mniejszości narodowych; 

3) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości; 

4) organizowanie religii poszczególnych wyznań (w zależności od potrzeby). 
 

4. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

poprzez: 

1) systematyczną współpracę z rodzicami uczniów; 

2) organizowanie spotkań z pedagogami i psychologami w zakresie profilaktyki przeciwdziałania i 

zwalczania problemów wychowawczych i dydaktycznych; 

3) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Białymstoku; 

4) szczegółowe treści i działania o charakterze profilaktycznym zawarte są w szkolnym programie 

profilaktyczno – wychowawczym.  

 

5. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, nie dostosowanej 

społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; w miarę możliwości zapewnia uczniom 

niepełnosprawnym intelektualnie oraz z wadami słuchu, ruchu i wzroku właściwe warunki ukończenia 

szkoły i udziału w jej życiu poprzez stosowanie różnych form opieki indywidualnej:  

1) prowadzenie nauczania indywidualnego; 

2) obniżenie progu wymagań programowych zgodnie z opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej, według obowiązujących przepisów; 

3) dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń specjalistów z zakresu medycyny i psychologii; 

4) zapewnienie szczególnej opieki pedagogicznej; 

5) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności uczniowskiej. 

6. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez: 

1) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej, naukowej i 

sportowej w ramach pracy sekcji sportowych i kół zainteresowań; 

2) prezentację osiągnięć uczniów w szkole i poza nią; 

3) umożliwienie uczniom udziału w różnego rodzaju zawodach, konkursach, olimpiadach, także 

pomoc w przygotowaniach się do nich; 

4) motywowanie poprzez nagradzanie uczniów odnoszących sukcesy i godne reprezentowanie szkoły 

na zewnątrz; 

5) opiekę merytoryczną nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

§ 7. 1.  Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, uwzględniając obowiązujące w szkole przepisy bhp i stosując następujące zasady:  
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1) opiekę nad uczniami podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, który jest za nich 

bezpośrednio odpowiedzialny; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo zgodnie z 

przepisami bhp; 

3) w razie wypadku w czasie zajęć nauczyciel zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami 

bhp;  

4) nauczyciel zobowiązany jest na początku zajęć odnotować uczniów nieobecnych; 

5) nauczyciel - opiekun pracowni zobowiązany jest do opracowania zgodnego z przepisami bhp 

regulaminu korzystania z pracowni i zapoznania z nim uczniów na każdych pierwszych w roku 

szkolnym zajęciach. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki i innych zajęć pozaszkolnych odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia: 

1) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne powinny być wcześniej zgłoszone i wpisane do 

rejestru; 

2) na wszystkich wycieczkach poza miejscowością będącą siedzibą szkoły powinna być zwiększona 

opieka przez zaangażowanie dodatkowych opiekunów. Liczba opiekunów powinna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami; 

3) każda wycieczka może się odbyć jedynie za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły; 

4) szczegółowe zasady organizowania wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek. 

5) 3. W szkole pełnione są dyżury nauczycielskie: 

1) dyżury obejmują wszystkie korytarze, szatnię i teren przed szkołą; 

2) dyżury pełnione są zgodnie z regulaminem (zawartym w Regulaminie Szkoły) i harmonogramem 

opracowanym przez koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

4. W szkole ustala się następujące formy sprawowania opieki indywidualnej nad niektórymi 

uczniami: 

1) otoczenie szczególną opieką uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce; 

2) umożliwienie uczniom zdolnym uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez 

szkołę; 

3) umożliwienie uczniom słabym udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów; 

4) zorganizowanie różnorodnych form pomocy materialnej uczniom najbiedniejszym.  

5. Szkoła wyposaża posiadane komputery w programy blokujące treści internetowe, które 

mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy Zespołu i ich kompetencje 

§ 8. 1. Organami Zespołu  są: 

1) Dyrektor Zespołu;  

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Samorząd Słuchaczy Szkół dla Dorosłych; 

 

2. Wszystkie organy współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki uczniów. 

3. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji; 

2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i 

planowanych działaniach i decyzjach; 

3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu; 

4. Spory pomiędzy organami Zespołu (z wyjątkiem sporów z Dyrektorem) rozstrzyga Dyrektor. 

5. Spory między Dyrektorem a innymi organami rozstrzyga organ prowadzący Zespół, a spory 

dotyczące spraw pedagogicznych rozstrzyga Kuratorium Oświaty. 

§ 9. 1. Dyrektor Zespołu kieruje placówką oświatową: 

1) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej; 

4) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i 

samorządem uczniowskim; 

5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

6) kształtuje twórczą atmosferę pracy; 

7) inspiruje do samodzielnej, twórczej działalności i wymiany doświadczeń przez nauczycieli. 
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8) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz 

dbałość o czystość i estetykę szkoły; 

9) w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Policealnej w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej i 

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia może zmieniać lub ustalać nowe zawody; 

10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem 

Uczniowskim; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

12) niezwłocznie informuje rade pedagogiczną (nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, którzy 

realizują zadania statutowe szkoły lub placówki w szkoły lub placówki, w której nie tworzy się 

rady pedagogicznej) o wprowadzonych zmianach w przypadku dokonania zmian w planie nadzoru 

pedagogicznego opracowanym na dany rok szkolny; 

13) występuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach do Podlaskiego Kuratora Oświaty z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno —

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną 

sobotę. 

2. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej 

1) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

2) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, 

zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty. 

3. Jest organem administracji oświatowej: 

1) przyjmuje uczniów do szkoły; 

2) wydaje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły; 

3) zezwala na indywidualny program lub tok nauki; 

4) na pisemny wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego zwalnia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu; 

5) organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia; 

6) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację 

komisji kwalifikacyjnej; 

7) opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

4. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły: 

1) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania; 
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2) na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania; 

3) ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych; 

4) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe oraz powołuje przewodniczących tych zespołów; 

5) wyposaża szkołę w środki dydaktyczne i sprzęt. 

5. Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela: 

1) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; 

2) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli; 

3) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu; 

4) opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) wnioskuje do organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego o odznaczenia i nagrody. 

 

6. Sprawuje nadzór pedagogiczny: 

1) we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole planuje, 

organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły; 

2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy 

szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 

3) przekazuje raport o jakości pracy szkoły, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu; 

4) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; 

5) ocenia pracę nauczycieli; 

6) w terminie do 31 sierpnia przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz osobom niebędącym 

nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego. 

7. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy: 

1) powierza funkcję Wicedyrektora szkoły i inne funkcje kierownicze oraz odwołuje z tych funkcji; 

2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

3) organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy; 

4) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły; 

5) opracowuje projekt planu finansowego szkoły; 

6) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych; 

7) właściwie gospodaruje mieniem szkoły; 

8) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole. 
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§ 10. 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w 

Zespole.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

4. Rada Pedagogiczna realizuje zadania Statutowe szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna uchwala, zatwierdza, ustala (kompetencje stanowiące): 

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) uchylony; 

3) podejmuje uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów; 

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

5) ustala termin odpracowania wolnego dnia, przypadającego między dwoma dniami świątecznymi; 

6) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (rodziców) niesklasyfikowanego z 

powodu nieobecności nieusprawiedliwionych; 

7) ustala   organizację   doskonalenia  zawodowego nauczycieli szkoły; 

8) opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania; 

9) przygotowuje projekt Statutu Zespołu lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. 

W przypadku braku rady szkoły, Statut uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięcia opinii 

samorządu uczniowskiego i rady rodziców; 

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym prawowanego nad szkołą 

lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 

placówki.  

11) uchwala wieloletni (pięcioletni) oraz roczny plan rozwoju szkoły. 

6. Opiniuje 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauki; 

4) projekt dodatkowych zajęć, które Dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania z 

godzin do swojej dyspozycji; 

5) szkolny zestaw programów nauczania; 

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
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7) w sprawie kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły; 

8) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły przez organ prowadzący bez konkursu; 

9) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom, stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

10) propozycje  wprowadzenia nowych  typów szkół, zawodów i profili kształcenia do Zespołu; 

11) opiniuje program profilaktyczno – wychowawczy w formie uchwały. 

7. Wnioskuje: 

1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

2) o przyznanie nagrody przez kuratora oświaty lub starosty dla Dyrektora szkoły; 

8. Wykonuje inne czynności: 

1) analizuje wnioski Dyrektora Zespołu wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności Zespołu nie rzadziej niż dwa razy do roku; 

2) w przypadku niepowołania rady szkoły jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna. 

9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez Dyrektora na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej: 

1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach wychowania pozaszkolnego, w Domach Dziecka, 

ogniskach wychowawczych lub innych placówkach, których wychowankowie są uczniami 

Zespołu oraz współpracujący ze szkołą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;  

2) lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno - lekarskiej nad uczniami; 

3) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych; 

4) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych organizacji 

społecznych działających na terenie szkoły; 

5) przedstawiciele Rady Rodziców. 

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu I semestru, rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb 

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

inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów przez wyznaczonego 

protokolanta. Protokół posiedzenia należy napisać w ciągu dwóch tygodni od daty posiedzenia. 

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.    
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14. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

15. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.  

16. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 jej członków. 

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników Zespołu. 

§ 11. 1. W szkole może działać Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych szkoły, a także: 

1) uchwala Statut szkoły lub placówki; 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych szkoły i 

opiniuje plan finansowy szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o 

zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w 

szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. W szkołach, w których Rada Szkoły nie została powołana, zadania rady wykonuje Rada 

Pedagogiczna. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek oraz innych źródeł.  

4. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin. 

5. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie: 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 
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6. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 

7. Członkowie rady szkoły wybierani są w wyborach tajnych i bezpośrednich zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych, w każdym przypadku: nauczycieli, rodziców, 

uczniów 

8. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. 

9. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady. 

10. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania 

rady są protokołowane. 

11. W regulaminie mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywanie nie biorą udziału 

przedstawiciele uczniów. 

12. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły, 

13. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za 

zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

14. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor szkoły na łączny wniosek 

dwóch podmiotów: 

1) Rady Rodziców; 

2) Samorządu Uczniowskiego. 

§ 12. 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

uchwalony przez ogół uczniów. 

4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Zespołu; 

2) opiniuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

3) uchylony; 

4) opiniuje kandydaturę ucznia do Stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

5) dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna Samorządu; 

6) opiniuje ocenę pracy nauczyciela; 

7) organizuje działalność kulturalną, sportową i rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi; 
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8) może uczestniczyć, poprzez swoich przedstawicieli, z głosem doradczym w niektórych 

posiedzeniach rady pedagogicznej; 

9) organizuje pomoc koleżeńską słuchaczom napotykającym na trudności w szkole; 

10) inspiruje do udziału w pracach społecznie użytecznych. 

11) może powołać Radę Wolontariatu. 

§ 13.  1. W szkole dla dorosłych może działać Samorząd Słuchaczy. 

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Słuchaczy 

(załącznik nr 9) uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.  

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

6. Kompetencje Samorządu Słuchaczy: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  Zespołu  wnioski  i opinie we wszystkich 

sprawach Zespołu, a przede wszystkim dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy, 

znajomości programu nauczania i stawianych wymagań; 

2) opiniuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

3) opiniuje program wychowawczy, program profilaktyczny i Statut Zespołu; 

4) może opiniować ocenę pracy nauczyciela; 

5) dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna samorządu;  

6) współdziała z innymi organami szkoły w zapewnieniu słuchaczom należytych warunków do 

nauki; 

7) współorganizuje życie szkoły, prowadząc w porozumieniu z dyrekcją szkoły działalność 

kulturalną, oświatową i sportową; 

8) może uczestniczyć (poprzez swoich przedstawicieli) - z głosem doradczym - w niektórych 

posiedzeniach rady pedagogicznej; 

9) organizuje pomoc koleżeńską słuchaczom napotykającym na trudności w szkole; 

10) rozstrzyga spory między słuchaczami, zapobiega konfliktom między słuchaczami i nauczycielami, 

a w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowej zgłasza ją poprzez opiekuna Samorządu 

Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej; 

11) inspiruje do udziału w pracach społecznie użytecznych; 

12) dysponuje, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu; 
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13) opracowuje plan pracy; 

7. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności Statutowej Zespołu, może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.  

8. Zasady wydatkowania funduszy Samorządu Słuchaczy określa regulamin Samorządu 

Słuchaczy. 

§ 14. 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych, po jednym z każdego 

oddziału, wybrani na klasowym zebraniu rodziców. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych. 

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

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

sprawach Zespołu. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Zespołu; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a lub b, 

program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  

8. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. Rada Rodziców może wnioskować ocenę pracy nauczyciela. 

10. Rada Rodziców może inicjować i organizować pomoc rodziców dla Zespołu. 
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11. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i przeznaczyć je 

na potrzeby Zespołu. 

12. Środki, o których mowa powyżej, są wydatkowane zgodnie z regulaminem Rady Rodziców. 

§ 15. 1. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawie kształcenia i wychowania 

młodzieży.  

2. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor, który: 

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

swoich kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

3) zapewnia bieżącą informację pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

3. Spory między organami rozstrzyga Dyrektor szkoły. 

4. Spory między Dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od 

przedmiotu sprawy organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja Zespołu 

§ 16. 1. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowywany przez Dyrektora szkoły na podstawie szkolnych 

planów nauczania - do dnia 30 kwietnia. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący 

szkołę po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, kwalifikacje nauczycieli, liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu ustala rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

4. Kalendarz każdego roku szkolnego tworzy się na podstawie rozporządzeń i komunikatów 

Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć ogłasza Dyrektor Szkoły do dnia 15 września zgodnie z  

Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245). 

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów szkoły dla 

młodzieży lub słuchaczy szkoły dla dorosłych. 

2. Liczba uczniów (słuchaczy) lub słuchaczy w oddziale powinna wynosić co najmniej: 
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1) w klasie I -30 

2) w klasie II -25 

3) w klasie III -20 

4) w klasie IV – 20 
 

3. Mogą zachodzić odstępstwa od ww. stanów liczbowych oddziałów za zgodą organu 

prowadzącego Zespół. 

§ 18. 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo 

- lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut - w szkole dla młodzieży i dla dorosłych. 

3. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych. 

4. W szkole dla młodzieży zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00. 

5. W szkole dla dorosłych w systemie zaocznym zajęcia odbywają się w soboty i niedziele wg 

odrębnego harmonogramu zajęć.  

6. Zajęcia z języków obcych i technologii informacyjnej przeprowadza się w grupach o liczbie 

osób do 24. 

7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Możliwe 

jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych. 

8. Zajęcia z przedmiotów zawodowych, których realizacja jest związana z wykonywaniem 

ćwiczeń laboratoryjnych lub pracy na komputerach, prowadzone są w grupach nie większych niż 30 

osób. 

9. Istnieje możliwość podziału na grupy oddziałów w inny sposób niż powyżej za zgodą organu 

prowadzącego (dotyczy tworzenia grup o mniejszej liczbie osób). 

      10. W szkole realizowane są działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 
 

§ 19.  1. W szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można prowadzić 

rekrutację i rozpoczynać zajęcia dydaktyczno od semestru zimowego. 

§ 20. 1. W szkołach dla dorosłych konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we 

wszystkich semestrach, średnio 10 zjazdów na semestr, wg rozkładu zajęć przygotowywanego na 

konkretną datę. 

2. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej 

liczby godzin zajęć w semestrze.  

3. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - 

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną. 
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§ 21. 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w Zespole określa  

niniejszy statut w rozdziale VII i VIII.  

§ 22.  1. Zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań, sekcje sportowe i inne zajęcia 

nadobowiązkowe są prowadzone w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo - 

lekcyjnym. 

2. Wszystkie zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Zespół 

środków finansowych. 

§ 23.  1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnej prośby skierowanej do Dyrektora. 

§ 24.  1. W Zespole funkcjonuje Szkolne Centrum Informacji, w skład którego wchodzą: 

biblioteka szkolna i Multimedialne Centrum Informacji, które służą realizacji celów dydaktyczno - 

wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 

2. Centrum posiada czytelnię z komputerami i dostępem do Internetu. 

3. Użytkownikami Centrum Informacyjnego są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice. 

4. Czas pracy Centrum jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Zespołu do tygodniowego 

planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jego zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

5. Szczegółowe zadania Centrum Informacyjnego określa osobny regulamin - załączniku nr 11 do 

niniejszego Statutu.  

6. Centrum Informacyjne jest wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które 

mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów. 

7. Biblioteka szkolna służy do: 

1)  realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, realizacji potrzeb i zainteresowań 

nauczycieli, uczniów i rodziców 

2) wspierania doskonalenia  zawodowego nauczycieli, 

3)  przygotowania uczniów do samokształcenia, 

4)  popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

5)  popularyzowania wiedzy o regionie 

 

8. Pomieszczenia biblioteki (magazyn, wypożyczalnia, czytelnia , Multimedialne Centrum 

Informacji) umożliwiają: 

1) gromadzenie,  opracowywanie i udostępnianie  zbiorów  w czytelni oraz wypożyczalni  

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni i korzystanie z internetu w celach edukacyjnych 

 

9. Biblioteka stosując odpowiednie metody i środki pełni funkcję: 

1)  kształcąco – wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 
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b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego  posługiwania się technologią informacyjną, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2)  opiekuńczo – wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 

b) wspieranie działań mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3)  kulturalną poprzez: 

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego, 

b) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzeniu 

 

10. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, 

uczniowie i studenci z naszego regionu na zasadach określonych w regulaminie biblioteki i 

czytelni za okazaniem dokumentu tożsamości, 

 

11. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach pracy szkoły wg ustalonego na każdy rok 

harmonogramu (zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz  z wymiarem godzin pracy 

bibliotekarza uwzględniając  również potrzeby czytelników).  

 

12. Za zgodą dyrektora szkoły biblioteka może skrócić czas udostępniania zbiorów                               

w przypadku przeprowadzania w bibliotece skontrum lub ważnych  dla szkoły imprez,  

uroczystości, szkoleń itp. 

 

13. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest pod kątem oferty edukacyjnej z uwzględnieniem specyfiki 

szkoły 

1) W technikum uwzględnia się podstawę programową kształcenia w zawodach.  

2) Biblioteka oferuje  literaturę poradnikową mówiącą o organizacji pracy zespołowej, 

kompetencjach personalnych i społecznych niezbędnych do wykonywania zawodów,                  

w którym szkoła kształci.  

3) Dla uczniów realizujących rozszerzoną podstawę programową z poszczególnych przedmiotów 

biblioteka gromadzi książki na poziomie zbliżonym do akademickiego. 

14. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz 

innymi  bibliotekami na zasadach : 

1) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną     

i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienia ich do samokształcenia, 

2) przygotowania do korzystania z innych źródeł informacji naukowej, technicznej                            

i organizacyjnej, 

3) pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie     

z nimi oraz w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia. 

15. Biblioteka współpracuje z wychowawcami  klas w zakresie rozpoznawania i rozwijania 

zainteresowań czytelniczych, równomiernego czytelnictwa w szkole, kształcenia nawyków 
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      czytelniczych 

16. Biblioteka współpracuje z nauczycielami przedmiotów w zakresie organizacji zajęć 

bibliotecznych, udostępniania materiałów edukacyjnych na zajęcia przedmiotowe, organizacji 

wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji literatury pedagogicznej, metodycznej, narzędzi 

edukacyjnych 

17. Biblioteka współpracuje z  rodzicami w zakresie przekazywania informacji  o czytelnictwie  

literaturze pedagogicznej , wykonywania prac  na rzecz biblioteki, udostępniania zbiorów, 

organizacji imprez środowiskowych. 

18. Biblioteka współpracuje z uczniami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z potrzebami 

poradnictwa, organizacji konkursów i innych imprez bibliotecznych, zajęć pozalekcyjnych, 

pomocy w wyszukiwaniu informacji, rozwijania kreatywności uczniów. 

19. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń, wypożyczeń 

między bibliotecznych, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych, 

kulturalnych, spotkań autorskich, warsztatów itp., przekazywania darów, sporządzania zestawień 

bibliograficznych. 

20. Biblioteka współpracuje z ośrodkami doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w zakresie 

wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza o nowe umiejętności i wiedzę zdobytą w 

różnych formach szkoleniowych. 

21. Biblioteka współpracuje na bieżąco z radą pedagogiczną, organami szkoły oraz z rozmaitymi 

ośrodkami kultury zgodnie z potrzebami w różnym zakresie. 

 

§24 a. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu.  

 

 1.Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,  umożliwiając uczniom udział w 

działaniach z zakresu wolontariatu. 

2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

3. Szkoła współpracuje w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których 

celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej,  postaw demokratycznych wśród młodzieży, 

upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii 

Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym. 

 

4. Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością. 

 

4. Dyrektor szkoły podejmuje działania dotyczące wolontariatu po uzgodnieniu warunków współpracy 

z Radą Rodziców i SU. 

 

5. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w 

szkole,  prowadzi Samorząd Uczniowski  w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

6. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, 

diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej. 
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7. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 

(opiekunów prawnych). 

 

8. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

 

9. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni 

im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

 

10. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę 

sprawuje nauczyciel szkoły. 

 

11. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu, 

opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w uzgodnieniu z 

dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

§ 25. 1. Zespół zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i 

pracowników obsługi. 

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

odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają status funkcjonariusza publicznego. 

§ 26. 1. W zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego  za 

zgodą Zarządu organu prowadzącego. 

2. Rada Pedagogiczna wyraża opinię o kandydacie na stanowisko Wicedyrektora i Kierownika 

Szkolenia Praktycznego w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje 

Rada w głosowaniu jawnym. 

3. Praca na stanowisku Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego  jest szczegółowo 

określona zakresem obowiązków wydanym przez Dyrektora. 

§ 27.  1. Zadania Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego Zespołu: 

1) pełni funkcję zastępcy Dyrektora w czasie jego nieobecności w szkole; 

2) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej; 

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 

podległych nauczycieli. 

2. Uprawnienia Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego: 

1) podczas nieobecności Dyrektora jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu;  
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2) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w zakresie zgodnym z przydziałem 

obowiązków; 

3) ma prawo używania pieczątki imiennej oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z 

zakresem jego zadań i kompetencji; 

4) sprawuje nadzór, planuje i organizuje realizację praktycznej nauki zawodu. 

3. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed Dyrektorem za prawidłową realizację przydzielonych 

obowiązków. 

4. Szczegółowy zakres czynności Wicedyrektora ustala Dyrektor Zespołu. 

§ 28. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość, wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Obowiązki i zadania nauczyciela: 

1) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) prawidłowe realizowanie programu nauczania, realizowanie zadań, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz organizowanie zadań wyznaczonych w planie pracy Zespołu; 

3) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

4) dbanie o urządzenia sali lekcyjnej, pomoce i sprzęt; 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

6) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich; 

7) na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel ma obowiązek poinformować o 

wynikach nauczania ze swego przedmiotu oraz umotywować wystawione stopnie; 

8) wyzwalanie twórczego i aktywnego udziału w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez 

wdrażanie do samodzielnego myślenia i uczenia się; 

9) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i moralnych oraz wdrażanie do czynnego 

uczestnictwa w życiu szkoły; 

10) stałe pogłębianie swojej wiedzy merytorycznej, pedagogicznej i dydaktycznej;  

11) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznawanie ich uzdolnień oraz pozytywnych 

cech charakteru; 

12) tworzenie właściwej, bezkonfliktowej atmosfery pracy;  

13) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;  

14) rzetelne pełnienie dyżurów wg ustalonego regulaminu;  

15) prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z harmonogramem i rozkładem dzwonków ustalonym w 
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szkole. 

2a.  Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

1) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu i rodzajów 

dokumentacji prowadzonej przez szkoły 

2) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, 

3) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

4) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy, 

5) sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierających oceny czytelnictwa, 

6) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki 

7) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz wyrobieniu   

    nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

- prowadzenie działalności informacyjnej i marketingowej, 

- obserwację czytelnictwa, informowanie o aktywności czytelniczej uczniów, 

- kontakty interpersonalne z czytelnikami  (rozmowy, instruktaż, ćwiczenia itp.) 

- doradztwo w tworzeniu warsztatu pracy umysłowej ucznia 

- przygotowanie uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury 

- organizację wycieczek do innych ośrodków kultury i nauki 

- organizację zajęć pozalekcyjnych, 

- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, quizy, konkursy, 

gazetki i inne imprezy czytelnicze) 

- prowadzenie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

c) udostępnianie zbiorów(biblioteka udostępnia zbiory za pomocą komputera) 

d) udzielanie informacji bibliotecznych, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

g) udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

i) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

j) przygotowuje  uczniów do samodzielnej pracy na rzecz biblioteki, szkoły, środowiska, do 

pracy umysłowej, skutecznej komunikacji, współdziałania w zespole, samorządności i 

współodpowiedzialności 

8) w zakresie organizacyjno - technicznym: 
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a) dokonywanie zakupów, ewidencjonowanie i kontrolowanie zbiorów zgodnie  

    z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa     

    Narodowego w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych 

b) gromadzenie zbiorów oraz ich komputerowa ewidencja – zgodnie z obowiązującymi  

     przepisami 

c) komputerowe opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

e) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

f) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

g) prowadzenie katalogów (biblioteka posiada zautomatyzowany katalog zbiorów), 

h) prowadzenie dziennika biblioteki. 

 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) tworzenia autorskich programów nauczania i wychowania; 

2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów; 

3) wnikliwe i obiektywnej oceny pracy zawodowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

4) przedstawienie wniosków dotyczących funkcjonowania Zespołu. 

§ 29.  1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. W Zespole są utworzone następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu; 

2) zespół nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących; 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie 

wyboru programów nauczania; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespołach autorskich, innowacyjnych i 
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eksperymentalnych programów nauczania. 

§ 30.  1. W Zespole działa Zespół Wychowawczy 

2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy: 

1) ocena sytuacji wychowawczej i opiekuńczej szkoły w środowisku uczniowskim; 

2) opracowanie programu wychowawczego Zespołu długoterminowego; 

3) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny; 

4) systematyczna kontrola i ocena sytuacji i realizacji opracowanych planów. 

§ 31.  1. Dyrektor Zespołu przydziela każdej klasie wychowawcę. 

2. Przyjmuje się zasadę, by ten sam nauczyciel był wychowawcą przez cały cykl nauki. 

3. Samorząd klasowy może zgłaszać do Dyrektora swoje wnioski i uwagi dotyczące wychowawcy 

klasy. 

4. Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji wychowawcy przez Dyrektora Zespołu: 

1) na umotywowany pisemny wniosek uczniów po rozpatrzeniu jego zasadności przez Zespół 

Kierowniczy; 

2) na umotywowany pisemny wniosek rodziców uczniów danej klasy po rozpatrzeniu jego 

zasadności przez Zespół Kierowniczy; 

3) na uzasadniony pisemny wniosek wychowawcy po rozpatrzeniu jego zasadności przez Radę 

Pedagogiczną; 

4) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wychowawcy klasowego. 

5. Obowiązki nauczyciela - wychowawcy klasy: 

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

życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów uczniowskich; 

3) podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu higieny i zdrowia uczniów; 

4) przygotowanie do życia w dorosłym, demokratycznym społeczeństwie, kształtowanie postaw 

obywatelskich zgodnie z założeniami Konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o 

prawach dziecka; 

5) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim oraz między wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

6) kształtowanie w codziennych kontaktach z uczniami postaw partnerstwa i życzliwości oraz 

przestrzegania zasad tolerancji religijnej; 

6. Wychowawca w celu realizacji w/w zadań podejmuje następujące działania: 
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1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2) w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego rozpoznaje warunki materialne i mieszkaniowe 

uczniów i na tej podstawie pomaga przy organizacji niezbędnej opieki i pomocy materialnej (w 

zależności od możliwości szkoły) ; 

3) wdraża uczniów do dbania o higienę osobistą i stan sanitarny otoczenia; 

4) raz w miesiącu wspólnie z uczniami analizuje wyniki w nauce oraz bada przyczyny niepowodzeń 

szkolnych; 

5) organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności w nauce lub nie mających 

warunków do pracy w domu; 

6) współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie; 

7) współpracuje z nauczycielami bibliotekarzami w organizowaniu czytelnictwa uczniów; 

8) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny opuszczania przez nich zajęć 

szkolnych, do piątego każdego miesiąca sporządza zestawienie frekwencji; 

9) kształtuje szacunek uczniów do tradycji szkoły, regionu kraju, prowadzi szeroką działalność 

wychowawczą związaną z symbolami narodowymi i sztandarem; 

10) rozwija i umacnia w codziennych kontaktach postawę życzliwości, przyjaźni, partnerstwa, pomaga 

w wypracowaniu jednolitych norm i ocen postępowania; 

11) rozwija społeczną aktywność wychowanków, angażuje ich do pracy na terenie klasy, szkoły, 

środowiska, kształtuje szacunek uczniów do pracy i do ludzi ją wykonujących, wdraża do życia w 

rynkowych realiach ekonomicznych, kształtuje przedsiębiorczość; 

12) wykorzystuje i respektuje w pracy postanowienia Statutu, rozwija formy samorządności 

uczniowskiej, ułatwia uczniom właściwe organizowanie i wykorzystanie czasu wolnego; 

13) zapewnia możliwość korzystania z różnych form preorientacji zawodowej; 

14) kształtuje właściwe postawy wobec alkoholizmu, narkomanii i niedostosowania społecznego 

poprzez właściwą ocenę zachowania uczniów, umacnia zasadę sprawiedliwości i poszanowania 

godności każdego człowieka; 

15) utrzymuje kontakt z rodzicami kontaktując się z nimi nie rzadziej niż raz na kwartał, odpowiada za 

bieżącą okresową informację uczniów i ich rodziców (opiekunów) o zachowaniu i wynikach w 

nauce, organizuje planowane zebrania rodziców, w razie konieczności wzywa rodziców 

dodatkowo między zebraniami i przeprowadza rozmowy informujące i wychowawcze; 

16) współdziała z nauczycielami uczącymi w tej klasie, uzgadniając z nimi i korygując ich działania 

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

opieka - uczniowie uzdolnieni i mający trudności; 

17) zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, klasie, a także kar przewidzianych 

w Statucie. 
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7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) wypełnia arkusze ocen; 

3) pisze opinie o uczniach dla poradni, władz oświatowych, sądu, policji itp.; 

4) wypisuje świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły; 

5) wypełnia arkusze statystyczne na koniec semestru; 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora. 

§ 32.  1. W szkołach dla dorosłych nauczycielowi powierza się obowiązki opiekuna klasy. 

2. Zadania opiekuna klasy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchaczy, proces jego uczenia się i 

samokształcenia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów słuchaczy, a w szczególności organizujących 

pomoc koleżeńską słuchaczom napotykającym na trudności w nauce; 

3) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy 

oraz między opiekunem a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) kształtowanie i umacnianie w codziennych kontaktach u słuchaczy postaw partnerstwa i 

życzliwości, przestrzegania zasad tolerancji religijnej i światopoglądowej i poszanowania godności 

każdego człowieka; 

5) kształtowanie właściwej postawy wobec problemów alkoholizmu, narkomanii i innych nałogów; 

6) dbanie o regularne uczęszczanie słuchaczy do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich 

zajęć szkolnych; 

7) rozwijanie społecznej aktywności słuchaczy poprzez angażowanie ich do pracy na te renie klasy, 

szkoły, środowiska oraz pracy w Samorządzie słuchaczy; 

8) aktywizowanie w zakresie czytelnictwa; 

9) spółdziałanie z nauczycielami uczącymi w tej klasie; 

10) zgłaszanie słuchaczy do wyróżnień i nagród, a także kar; 

11) prowadzenie dokumentacji słuchaczy. 

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

opiekun opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

ROZDZIAŁ VI 

Uczniowie Zespołu 
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§ 33. 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi  

w ustawie Prawo oświatowe . 

§ 34. 1. Prawa ucznia - zgodnie z Konwencją o Prawach dziecka i publikacją Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka: 

2. Szkoła ma obowiązek dostarczenia uczniom podstawowych informacji na temat ich praw.  

3. Szkoła ma obowiązek informować uczniów o wszelkich zapisach prawa szkolnego, 

dotyczących procesu edukacyjnego, jak również obowiązujących zasad w relacjach szkolnych. 

4. Wolność wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia. Uczeń ma prawo, o ile 

nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem 

nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie ze znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania. 

5. Każdy uczeń musi być tak samo traktowany, niezależnie od wyznawanej religii. 

6. Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły oraz poza 

szkołą. 

7. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności, do opieki wychowawczej i higienicznych 

warunków pobytu w szkole, gwarantujących bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

8. Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. 

9. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

Uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na jego wygląd zewnętrzny czy 

też status społeczny. 

10. Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. 

11. Uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczycieli, rady 

pedagogicznej, Dyrektora.  

12. Ponadto uczeń ma prawo do: 

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

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

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej finansowej lub rzeczowej w wypadkach 

losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła może też korzystać z rządowych programów 

pomocy uczniom potrzebującym pomocy materialnej; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
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7) pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej i pedagogicznej; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo zbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 

9) otrzymania legitymacji szkolnej; 

10) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym; 

11) pomocy w wyborze dalszego kształcenia; 

12) nauczanie języka ojczystego i własnej religii (wyznania); 

13) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i feriach; 

14) obrony poprzez odwołanie się do Dyrektora Zespołu, Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Pedagogicznej; 

15) otrzymania świadectwa szkolnego; 

16) lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem; 

17) otrzymania w ciągu 2 tygodni sprawdzonej i ocenionej pracy; 

18) zwolnienia z uczestnictwa w niektórych zajęciach, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

19) w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu uczeń ma prawo odwołać się 

do Dyrektora szkoły; 

20) w przypadku naruszenia praw ucznia skargę ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, 

wychowawca, ustawowy przedstawiciel w ciągu 7 dni od daty zajścia w formie pisemnej; 

21) pełnoletni uczeń, po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica, ma prawo do usprawiedliwiania swoich 

nieobecności na zajęciach. 

§ 35. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu, a 

zwłaszcza: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych, życiu szkoły; 

2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się; 

3) godnie reprezentować szkołę; 

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu; 

5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

6) dbać o schludny wygląd i dostosowany do miejsca pobytu strój; 

7) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;  

8) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu 

szkolnym uczeń ponosi koszty remontu lub zakupu nowego urządzenia; 

9) podczas zajęć lekcyjnych uczeń musi mieć wyłączony telefon. 
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8. Szczegółowe obowiązki ucznia określa Regulamin Szkoły. 

§ 36. 1. Społeczność szkolna nagradza uczniów za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę i obronę słabszych; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce, zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach; 

4) inne osiągnięcia uznane przez Radę Pedagogiczną. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała nauczyciela wobec klasy; 

2) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

3) pochwała Dyrektora szkoły na apelu szkolnym na wniosek nauczyciela lub wychowawcy 

odczytana i wręczona na piśmie; 

4) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

5) dyplom uznania; 

6) list gratulacyjny; 

7) list pochwalny do rodziców; 

8) od przyznanych nagród nie przysługuje odwołanie. 

§ 37.  1. Społeczność szkolna karze uczniów za nieprzestrzegania niniejszego Statutu, a w 

szczególności: 

1) wulgarne zachowanie się w stosunku do innych; 

2) brak poszanowania mienia szkoły; 

3) nieodpowiedni do miejsca i sytuacji strój; 

4) nieprzestrzeganie norm współżycia w zespole klasowym; 

5) wybryki chuligańskie; 

6) naganny stosunek do otoczenia; 

7) opuszczanie bez usprawiedliwiania obowiązkowych zajęć szkolnych; 

8) kradzieże; 

9) inne przewinienia nagannie ocenione przez Radę Pedagogiczną; 

2. Rodzaje upomnień i kar: 

1) nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę - odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 

2) nagana udzielona przez Dyrektora - na piśmie;  

3) nagana Dyrektora z ostrzeżeniem - na piśmie;  

4) praca społeczna na rzecz szkoły lub szkolnej społeczności; 
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5) przeniesienie przez Dyrektora do równoległego oddziału; 

6) przeniesienie do innej szkoły; 

7) skreślenie z listy uczniów. 

3. Od każdej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora w terminie 14 dni od otrzymania kary. 

§ 38. 1. Uczeń lub słuchacz może być skreślony z listy uczniów za następujące przewinienia: 

1) dokonanie kradzieży; 

2) bójki i awantury na terenie szkoły; 

3) psychiczne i fizyczne znęcania się nad innymi osobami; 

4) wymuszanie środków materialnych lub zachowanie uwłaczające godności ludzkiej; 

5) niszczenie i dewastowanie mienia szkoły; 

6) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły; 

7) posiadanie i rozprowadzanie narkotyków; 

8) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających; 

9) pomimo oddziaływań wychowawczych - swoim postępowaniem wywiera demoralizujący wpływ 

na społeczność szkolną; 

10) długotrwałe i świadome nie wypełnianie obowiązków szkolnych, tzn. opuszczanie bez istotnego 

powodu (powyżej 50%) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i brak dobrej woli do poprawy 

swojej postawy, pomimo działań wychowawczych i uprzednich ostrzeżeń o skreśleniu lub 

zaniechanie uczęszczania na obowiązkowe zajęcia, nie informowanie szkoły o przyczynach 

nieobecności i nie zgłoszenie się na pisemne wezwanie ucznia i rodziców celem wyjaśnienia 

nieobecności. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor w przypadkach określonych w pkt. 5 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Kara skreślenia z listy uczniów może być zawieszona przez Dyrektora na pisemny wniosek 

ucznia, słuchacza lub jego rodziców i po uzyskaniu poręczenia przez Samorząd Uczniowski, 

Samorząd Słuchaczy, Radę Rodziców lub nauczyciela wychowawcę. 

4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary skreślenia z listy uczniów w terminie14 dni 

od otrzymania decyzji o skreśleniu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem 

Dyrektora Zespołu. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla młodzieży 

§ 39. 1. Ocenianiu w Zespole Szkół podlegają: 



Statut Zespołu Szkół w Michałowie 
 

str. 32 
 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§ 40. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. Ma ono na celu 

monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

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

jaki powinien być kierunek jego dalszej pracy. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 41. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w niniejszym 

dokumencie; 
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6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 42. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego – we wrześniu informują uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy we wrześniu każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

§ 43. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę ustnie lub pisemnie na warunkach uzgodnionych z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch 

tygodni. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub 

jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole w obecności nauczyciela przedmiotu lub 

wychowawcy bez możliwości kopiowania, fotografowania lub innej formy powielania. 

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

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole w obecności dyrektora lub nauczyciela egzaminującego 

bez możliwości kopiowania, fotografowania lub innej formy powielania. 

6. Nauczyciel uzasadnia swoją ocenę na podstawie przedmiotowego systemu oceniania i skali 

procentowej zawartej w niniejszym statucie w § 51. 

§ 44. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
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pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 45. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć a także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz 

kultury fizycznej.   

§ 46. 1. Dyrektor szkoły może zwolnić 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. 

2. Dyrektor szkoły może zwolnić 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. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej, jeśli zwolnienie uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub końcoworocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony". 

§ 47. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej 

zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

§ 48. 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa  

programowa kształcenia przewiduje naukę  jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych 

zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „ zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy 
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oraz datę wydania pozwolenia. 

§ 49. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu - według skali określonej w Statucie Szkoły w § 52 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku, na koniec I 

semestru danego roku szkolnego. 

4. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. 

6. W szkole policealnej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym 

semestrze. 

7. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu pierwszego semestru, klasyfikowanie końcoworoczne – w ostatnim tygodniu zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego. 

8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować uczniów na piśmie o przewidywanych 

dla nich stopniach okresowych (rocznych) i ocenach z zachowania tj. wystawić oceny w dziennikach 

lekcyjnych 

9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

10. Wymienione informacje wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) na 

zebraniu zorganizowanym na jeden miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

11. Informację o przeprowadzonym zebraniu zapisuje wychowawca w dzienniku lekcyjnym. 

§ 50. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. W przypadku gdy zajęcia prowadzi 
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kilku nauczycieli (np. zajęcia praktyczne) ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie. W 

przypadku braku zgodności wśród nauczycieli co do wysokości ustalanej oceny, ustala się wyższą z 

proponowanych ocen. 

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) 

ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

3. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala:  

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych – nauczyciel 

zajęć praktycznych,  

2) opiekun praktyki zawodowej z ramienia szkoły, na podstawie opinii opiekuna praktyki zawodowej 

z ramienia zakładu pracy, w którym prowadzona była praktyka.  

4. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

§ 51. 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według 

skali określonej w punkcie 4. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w arkuszach ocen i dziennikach 

lekcyjnych w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótów przy wpisywaniu ocen 

śródrocznych do dziennika lekcyjnego. 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego 

szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i 

końcoworocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 4. 

Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy (KPZ) i są one jednakowe dla wszystkich 

uczniów z danej klasy (lub nawet dla wszystkich klas). 

4. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według poniższej skali – 

stosując następujące ogólne kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą – 6 otrzymuje uczeń, który:  

a) doskonale opanował wiadomości i umiejętności (zaczerpnięte z różnych źródeł informacji) 

ujęte w podstawie programowej, 

b) potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

c) umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

d) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

e) proponuje sytuacje nietypowe, 

f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla wyższego niż szkolny; 
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2) ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

b) potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

c) wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, 

d) chętnie podejmuje się prac dodatkowych; 

3) ocenę dobra – 4 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań lub problemów, 

c) potrafi dostrzec zależności przyczynowo - skutkowe, 

d) wykazuje się aktywnością na lekcjach; 

4) ocenę dostateczną – 3 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które 

są potrzebne do dalszego kształcenia, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, 

typowych zadań lub problemów, 

c) potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela z różnych źródeł wiedzy, 

d) nie potrafi łączyć zagadnień w logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych, 

e) podejmuje próby wykonywania zadań, 

f) rzadko przejawia aktywność na lekcjach; 

5) ocenę dopuszczającą – 2 otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, 

c) przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęci do współpracy, 

d) odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia; 

6) ocenę niedostateczną – 1 otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 
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dalszego kształcenia, 

b) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela, 

c) nie rozumie prostych poleceń, 

d) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, 

e) wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki. 

5. Ustala się skalę procentową przy ocenianiu prac pisemnych, która może być zmieniona przez 

nauczyciela na korzyść ucznia. 

1) 100% – 99%  – celujący 

2) 98%  – 85%  – bardzo dobry 

3) 84%  – 70%  – dobry 

4) 69%  – 50%  – dostateczny 

5) 49%  – 30%  – dopuszczający 

6) 29%  - niedostateczny 

6. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

7. W ocenianiu przedmiotowym nauczyciel jest zobowiązany wystawić taką ilość ocen 

cząstkowych z zajęć edukacyjnych, które umożliwiają klasyfikację śródroczną i roczną. Ustala się 

minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym semestrze: 

1) 3 oceny w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

2) w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych nie mniej niż 5 ocen cząstkowych. 

8. Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) pisemne sprawdzenie wiadomości: 

a) prace klasowe (1 – 2 godzinne z przerobionego działu programowego), 

b) testy, 

c) kartkówki (maksymalnie 15 minutowe obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć 

edukacyjnych); 

2) praca ucznia podczas szkolnych zajęć edukacyjnych: 

a) wypowiedź ustna, 

b) pisemne i ustne ćwiczenia, 

c) współudział w prowadzeniu zajęć (np. referaty, prezentacje multimedialne itp.), 
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d) ćwiczenia praktyczne; 

3) samodzielna praca ucznia wykonywana w domu: 

a) praca pisemna w zeszycie, 

b) wypowiedź ustna, 

c) kartkówka; 

4) sprawdzian umiejętności praktycznych. 

9. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętność (ustny lub pisemny), obejmujący materiał 

powyżej trzech ostatnich godzin lekcyjnych musi być podany z tygodniowym wyprzedzeniem i 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel podaje zakres materiału programowego objętego 

pracą klasową lub sprawdzianem. 

10. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian pisemny, zaś w ciągu tygodnia 

nie więcej niż trzy. Ustalenie nie dotyczy kartkówek. 

11. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się czwarty sprawdzian pisemny w tygodniu, jeżeli 

nie dotyczy on całej klasy oraz sprawdzianu przeniesionego na wniosek klasy na inny termin. 

12. Za zgodą samorządu klasowego, nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian z pominięciem 

tych zasad i terminów. 

13. Ocenę za pisemny sprawdzian wiadomości uczeń powinien poznać najpóźniej w terminie 14 

dni od przeprowadzenia sprawdzianu. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu. 

14. Oceny z prac klasowych lub sprawdzianów powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego 

kolorem czerwonym, pozostałe kolorem niebieskim lub czarnym. 

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

zachowania. 

16. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

17. Oceny wpisywane są też do dziennika elektronicznego. Dostęp do dziennika elektronicznego 

jest dla uczniów bezpłatny. 

§ 52. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Bieżącą, śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali z 

uwzględnieniem poniższych kryteriów. 

1) zachowanie wzorowe – otrzymuj uczeń który: 

a) jest kulturalny, taktowny, koleżeński, wzorowo zachowuje się w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów, 

b) dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny na maksymalnym własnym poziomie, 

c) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 

d) ma co najwyżej 3 nieobecności nieusprawiedliwione, 

e) prezentuje postawę odwagi w obronie słabszych kolegów oraz w obronie prawdy, zwłaszcza w 

sytuacjach konfliktowych, 

f) jest zaangażowany w prace na rzecz klasy i szkoły, 

g) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblach regionu, województwa, 

h) dba o piękną mowę ojczystą, 

i) dba o mienie szkolne, 

j) dba o higienę osobistą, 

k) dba o honor i tradycję szkoły; 

2) zachowanie bardzo dobre – otrzymuj uczeń który: 

a) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

b) bierze udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkoły, regionu, województwa, 

c) ma nie więcej niż 10 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, 

d) dba o piękną mowę ojczystą, 

e) okazuje szacunek innym, 

f) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

g) jest uczciwy w codziennym postępowaniu, 

h) jest zaangażowany w prace na rzecz klasy i szkoły; 
 

3) zachowanie dobre – otrzymuj uczeń który: 

a) dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny; 

b) respektuje normy kultury i współżycia z dorosłymi i kolegami; 
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c) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

d) jest zaangażowany w prace na rzecz klasy i szkoły; 

e) opuścił do połowy tygodniowego wymiaru godzin; 

f) dba o mienie szkolne; 

g) dba o higienę osobistą; 

 

4) zachowanie poprawne – otrzymuj uczeń który: 

a) stara się dbać o swój rozwój intelektualny i fizyczny; 

b) pozytywnie reaguje na krytyczne uwagi w związku z niestosownym zachowaniem; 

c) respektuje podstawowe normy kultury i współżycia z dorosłymi i kolegami; 

d) wypełnia obowiązki szkolne w stopniu umożliwiającym mu osiąganie pozytywnych wyników 

w nauce; 

e) stara się być aktywny w działaniach na rzecz klasy i szkoły; 

f) czasami łamie postanowienia statusu szkoły (np. palenie papierosów, brak obuwia na zmianę); 

g) opuścił do tygodniowego wymiaru godzin; 

h) dba o mienie szkolne; 

i) dba o higienę osobistą; 

5) zachowanie nieodpowiednie – otrzymuj uczeń który: 

a) nie respektuje podstawowych norm kultury i współżycia z dorosłymi i kolegami; 

b) wywołuje konflikty z nauczycielami i kolegami; 

c) lekceważy obowiązki szkolne; 

d) wykazuje małą dbałość o mienie szkoły; 

e) opuścił do dwutygodniowego wymiaru godzin bez usprawiedliwienia w semestrze; 

f) nie dba o higienę osobistą; 

g) nie reaguje zmianą postawy na uwagi dotyczące jego zachowania; 

h) pali tytoń, używa alkoholu; 
 

6) zachowanie naganne – otrzymuje uczeń który: 

a) świadomie i notorycznie lekceważy obowiązki szkolne; 

b) demoralizuje innych, łamie prawo; 

c) używa alkoholu lub narkotyków; 
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d) jest arogancki i wulgarny wobec kolegów i dorosłych; 

e) opuścił bez usprawiedliwienia ponad dwutygodniowy wymiar czasu przeznaczonego na 

realizację zajęć edukacyjnych; 

f) dewastuje wyposażenie szkoły i jej otoczenie; 

g) stosuje przemoc fizyczną wobec innych (pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i 

poza nią); 

h) zostaje (zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły) zawieszony przez dyrektora lub 

wicedyrektora szkoły w prawach ucznia Zespołu Szkół w Michałowie do czasu podjęcia 

decyzji o rodzaju kary; 

i) dotychczasowe działania wychowawcze (udokumentowane) nie odniosły żadnego skutku; 

3. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania 

uczniów: 

1) stopień pilności i systematyczności w spełnianiu obowiązków szkolnych: 

a) sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków; 

b) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce; 

c) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa pracy; 

d) dbałość o podręczniki szkolne; 

2) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego: 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę organizacje uczniowskie; 

b) podejmowanie działań zmierzających do udzielani pomocy innym; 

c) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

d) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki; 

e) umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi; 

f) udział w poszczególnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów; 

 

3) stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych w szkole i poza nią: 

a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło; 

b) przestrzeganie norm prawnych, Statutu Szkoły, Regulaminu Warsztatów Szkolnych oraz 

innych rozporządzeń funkcjonujących w szkole; 

c) zachowania świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej; 

d) dbałość o kulturę słowa; 
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

§ 53. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

§ 54. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, 
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powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

(prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć 

praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające 

uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

§ 55. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 56. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 58 ust. 1 i § 56. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 56. 

§ 56. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

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

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

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

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

(semestralną) 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. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

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

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

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
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oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 36s ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt.1 w wyznaczonym terminie, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole 

policealnej - w uzgodnieniu z uczniem może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

12. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

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

przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 57. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo 

wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

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

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

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. 
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5. Finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

§ 58. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych 

przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a 

w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu 

ferii zimowych. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
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ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

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

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

wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

§ 59. 1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego 

typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  §36u ust. 9 i 10 

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

końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

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

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

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.). 

ROZDZIAŁ VIII 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych 

§ 60. 1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa 

w § 51. ust. 4, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

ukończenia przez niego szkoły. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

§ 61. 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej 

w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej dopuszcza 

się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał 

z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.  

3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest obowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą 

pracę kontrolną. 

4. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten 

egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego 

nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

6. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej, z pozostałych zajęć 

edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

7. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 6, 

ustala się według skali, o której mowa w § 36l ust. 4. 

8. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z zajęć 

praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

9. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza 

niepełnoletniego – również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego  

10. W szkole dla dorosłych oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane 

według skali i w formach określonych w statucie szkoły w § 51. 

11. W Szkole Policealnej prowadzonej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze 

egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla 

zawodu, w którym się kształci, a z pozostałych egzaminy w formie ustnej. 

12. Wyboru przedmiotów zawodowych, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie 

podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

13. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek słuchacza może przełożyć 

termin odbywania praktyk zawodowych w warunkach określonych rozporządzeniem o kształceniu 

zawodowym. 

§ 62. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony 

z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co 

najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń 

i prac kontrolnych uzyskał oceny co najmniej dopuszczające. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego 

i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną 

uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

§ 63. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał oceną 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego 

w terminie do dnia 31 sierpnia. 



Statut Zespołu Szkół w Michałowie 
 

str. 50 
 

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 

pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie 

ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, 

dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

§ 64. 1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr zalicza się te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał pozytywną ocenę semestralną, i zwalnia się go 

z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. (uchylony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 maja 2017 r.) 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. 

Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

§ 65. 1. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w całości, jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika 

wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci, 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym 

się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla 

danego zawodu; 

2. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki 

zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika 

wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 

w którym się kształci, 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 

trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się 

kształci, 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się 

kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci. 

3. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji 

zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia   

szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.   

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w 
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każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.   

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora 

szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla 

zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest 

obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki  zawodu. 

7. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej 

nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, ”zwolniony w całości z 

praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę 

prawną zwolnienia.  

8. W przypadku zwolnienia słuchacza Szkoły Policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony, a także rodzaj świadectwa będącego  podstawę zwolnienia i  

datę  jego wydania. 

§ 66. 1. Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 

którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego 

typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

§ 67. 1. Statut może być zmieniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze uchwały 

Rady Pedagogicznej 

§ 68. 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami  

§ 69. 1. Zespół przestrzega następującego ceremoniału: 

2. W każdej sali lekcyjnej wisi godło państwowe, krzyż i ikona. 

3. Inauguracja i zakończenie roku szkolnego są świętami dla wszystkich uczniów. 

4. W czasie inauguracji roku szkolnego uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie o 

następującej treści: 

Ślubujemy w całym swoim postępowaniu strzec godności ucznia polskiego, umacniając dobre imię 

szkoły, okazywać należny szacunek swoim nauczycielom i wychowawcom, przestrzegać ściśle statutu 

szkoły, wcielając w życie zasady koleżeńskiego współżycia, dbać o szkolne mienie. 

Ślubujemy z pełnym poczuciem odpowiedzialności rzetelną pracą osiągać jak najlepsze wyniki w 

nauce oraz zdobywać odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra ojczyzny- 

rzeczpospolitej polskiej. 

§ 70.  1. W Zespole tradycyjnie organizuje się następujące uroczystości: 
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2. Rozpoczęcie roku szkolnego - wrzesień 

3. Obchody Dnia Edukacji Narodowej – październik 

4. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – listopad 

5. Spotkanie opłatkowe – grudzień 

6. Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych - kwiecień 

7. Rocznica Konstytucji 3-Maja – maj 

8. Zakończenie roku szkolnego - czerwiec 

§ 71. 1. Zespół prowadzi archiwum i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 72. 1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną. 

§ 73. (uchylony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 maja 2017 r.) 
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