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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/125/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH w ŁODZIERZY

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Podstawę prawną niniejszego statutu, w dalszej części zwanego Statutem, stanowią obowiązujące
przepisy oświatowe, a zwłaszcza Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawa z
dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz inne przepisy wykonawcze i przepisy wynikające z
prawa pracy.
§ 2.
Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy dalej zwany Szkołą jest Łodzierzy
11, 77-200 Miastko.
§ 3.
W skład Zespołu Szkół wchodzi :
1) Technikum, Łodzierz 11, 77-200 Miastko,
2) Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Łodzierz 11, 77200 Miastko,
3) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Łodzierz 11, 77-200 Miastko.
§ 4.
Organem prowadzącym Szkoły jest Powiat Bytowski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
§ 5.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy są szkołami
publicznymi w rozumieniu art. 7 i art. 79 ustawy o systemie oświaty.
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Rozdział II

Społeczność szkolna
§ 6.
1. Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
Szkoły.
2. Ze społecznością szkolną współpracują rodzice uczniów Szkoły.
§ 7.
1. Każdy członek szkolnej społeczności ma prawo do:
a) poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony
wszystkich pozostałych,
b) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy
przez przełożonych.
2. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b) zachowania dyskrecji o sprawach osobistych i rodzinnych innych członków szkolnej
społeczności,
c) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi osobami,
d) jeżeli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych
sobie osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
3. Nikt nie ma prawa wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości
(większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw
innego
człowieka,
a ewentualna wina musi być udowodniona.
Rozdział III

Cele i zadania Szkoły
§ 8.
Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości
pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
Działania, dotyczą:
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1)
2)
3)
4)
5)

efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
zarządzania szkołą lub placówką.

§ 9.
1.Szkoła zapewniać będzie swym uczniom:
1) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i regionalnej,
2) tolerancję światopoglądową i wyznaniową,
3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną – w miarę posiadanych możliwości kadrowych i
finansowych,
4) pomoc w stwarzaniu warunków uczenia się uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych
i mających trudności w nauce,
5) warunki do realizowania indywidualnego toku nauczania przez uczniów wybitnie
zdolnych oraz ukończenia nauki w skróconym czasie,
6) warunki
rozwijania
zainteresowań
w
ramach
zajęć
pozalekcyjnych
i nadobowiązkowych,
7) możliwość zdobywania wysokiej kultury intelektualnej, wiedzy o człowieku
i cywilizacji oraz społecznych i technologicznych uwarunkowaniach rozwoju narodu
i państw,
8) uzyskiwanie wiedzy o związku kultury polskiej z kulturą światową,
9) poznanie różnych systemów wartości chrześcijańskich i innych reprezentujących je
ideologii i doktryn, norm postępowania i zachowań jako podstaw kształtowania własnego
miejsca w społeczeństwie,
10) umiejętność wdrażania racjonalnej organizacji pracy własnej i opanowania metod
i technik samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych,
11) rozwijanie własnych uzdolnień, zainteresowań i motywacji do nauki i pracy a także
aktywności zawodowej,
12) kształtowanie poszanowania prawa, godności własnej osoby i drugiego człowieka oraz
osobistej, rzetelności, odpowiedzialności i życzliwości,
13) wyrobienie przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka,
o potrzebie osobistego uczestnictwa w życiu – społeczności szkolnej, zakładu pracy,
lokalnego środowiska, regionu, państwa,
14) bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
15) opiekę osieroconym, pozbawionym częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom i
słuchaczom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w ramach
posiadanych środków,
16) możliwość zdobywania wiedzy ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska,
17) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
18) rozwijanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, przygotowania do publicznych
wystąpień,
19) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych,
4

20) traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego
rozumienia świata, ludzi i siebie,
21) określenia miejsca i roli Polski i Polaka w integrującej się Europie,
22) rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i dużej
ojczyzny.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy Szkoły,
a w szczególności:
1) zapewnia dostęp do szkół ponadgimnazjalnych absolwentom gimnazjum,
2) zapewnia możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych,
3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub wybrania zawodu,
4) zapewnia zdobywanie umiejętności i sprawności umysłowych oraz zawodowych
potrzebnych do samodzielnego korzystania z zasobów wiedzy, samokształcenia
osobowości i swych kwalifikacji,
5) kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o opracowany program wychowawczy
sprzyjający
realizowaniu
celów
i
zasad
określonych
w
ustawie
o systemie oświaty z uwzględnieniem wieku uczniów, młodocianych pracowników
i słuchaczy szkoły.
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
§ 9a.
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej oraz historii i kultury regionu poprzez wprowadzanie nauki języka
kaszubskiego i języka ukraińskiego
2. Naukę języka kaszubskiego i języka ukraińskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny
wniosek składany na zasadzie dobrowolności przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
lub pełnoletniego ucznia
3.Wnioski są ważne do czasu ukończenia szkoły
4. Nauczanie języka kaszubskiego i języka ukraińskiego odbywa się na podstawie programów
nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego.
5. Uczeń może zrezygnować z nauki języka kaszubskiego lub języka ukraińskiego, ale może
to uczynić na pisemną prośbę złożoną do dyrektora szkoły
6. Nauka języka kaszubskiego lub języka ukraińskiego zaliczana jest do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów
obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie).
7. Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do
dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród
przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i
promowanie).

§ 10.
1. Statutowe cele i zadania Szkoła realizuje współdziałając z rodzicami uczniów,
pracodawcami młodocianych pracowników – uczniów, z organami samorządu
terytorialnego, z instytucjami społecznymi oraz gospodarczymi środowiska lokalnego.
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2. Statutowe cele i zadania Szkoły realizują:
1) kadra pedagogiczna,
2) pracownicy administracyjno – obsługowi.
Rozdział IV

Organy Szkoły i ich zadania
§ 11.
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Organy Szkoły działają i podejmują decyzje w granicach kompetencji określonych w
ustawie
o systemie oświaty.
3. Sytuacje konfliktowe w Szkole rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji między organami Szkoły o podejmowanych
działaniach lub decyzjach, Dyrektor Szkoły organizuje okresowe spotkania
przedstawicieli organów Szkoły.
5. Wychowawcy i nauczyciele mają prawo do wymagania obecności rodziców na spotkaniach
informacyjnych, pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy właściwego
reagowania na wezwania rodziców i podejmowanie przez nich właściwych
oddziaływań wychowawczych, uczciwości ze strony rodziców w usprawiedliwianiu
absencji uczniów.
6. Dyrektor współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły poprzez:
a)
b)
c)
d)

organizowanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
uczestniczenie w miarę potrzeb w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego,
umożliwianie przepływu informacji i koordynację współpracy pomiędzy organami Szkoły,
umożliwianie realizacji wniosków wpływających od organów Szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują poprzez:

a)
b)

zapraszanie na swoje posiedzenia Dyrektora i upoważnionych przedstawicieli
poszczególnych organów Szkoły,
rozpatrywanie wniosków i skarg w granicach swoich kompetencji określonych przepisami
ustawy o systemie oświaty oraz Statutem.
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8. Wnioski i skargi powinny wpływać z zachowaniem drogi służbowej, tj. składający skargę
kieruje ją do organu zgodnie z jego kompetencjami poprzez Dyrektora Szkoły,
9. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga organ prowadzący.
§ 12.
1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Zasady powoływania dyrektora Szkoły określa ustawa
o systemie oświaty.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na
zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Szkole nauczycieli,
polegający na
a) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania
oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkół i placówek;
b) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek;
c) udzielaniu nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych;
d) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.",
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną i zatwierdzonym przez organ prowadzący oraz ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
7) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
8) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na
terenie szkoły,
9) może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej wprowadzić zarządzeniem
obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, określając w
nim jego wzór i zasady noszenia,
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10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów za szczególnie rażące naruszenie
zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i innych pracowników Szkoły a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; przyznaje nagrody lub
wymierza kary porządkowe,
2) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
6. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, Powiatową Radą
Zatrudnienia, Urzędem Pracy, może zmieniać lub wprowadzać nowe profile
kształcenia zawodowego.
§ 13.
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady
Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie
z regulaminem Rady.
5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności Szkoły.
§ 14.
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) wprowadzanie zmian w statucie Szkoły, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców
i Samorząd Szkolny,
2) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7) wyrażenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,
8) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
5) opiniuje szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników.
3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę
lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
§ 15.
1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę
o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 organ prowadzący Szkołę albo Dyrektor Szkoły są
zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od
otrzymania uchwały Rady Pedagogiczne
§ 16.
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 jej członków.
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2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
są protokołowane.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 17.
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
młodzieży
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły do Kuratorium Oświaty w
Gdańsku
i właściwych władz powiatu w Bytowie.
6) współdziałania z nauczycielami w sprawach kształcenia, wychowania i organizacji imprez
szkolnych z udziałem młodzieży,
2) uzyskiwania niezbędnych informacji na temat zadań szkoły, obowiązujących przepisów
i regulaminów, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka podczas spotkań
indywidualnych, rozmów telefonicznych, spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów
organizowanych co najmniej raz w semestrze, informacji nauczycieli przedmiotów,
spotkań z pedagogiem szkolnym,
§ 18.
1.W Szkole działa Rada Rodziców, a zasady jej tworzenia i wyboru wynikają z ustawy o
systemie oświaty.
2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością Szkoły.
4. Rada Rodziców dla wspierania działalności statutowej szkoły gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
§ 19.
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Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
szkoły
i współdziała z innymi organami szkoły w celu jednolitego oddziaływania na
młodzież w procesie nauczania, opieki i wychowania.
§ 20.
1. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 2 należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,
4) wyrażanie opinii w sprawie nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
2. 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. 1
pkt 1 litera a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z
radą pedagogiczną.
§ 21.
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu oraz rad klasowych Samorządu określa
regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Rozdział V

Organizacja Szkoły
§ 22.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w terminie do 20 czerwca
ogłasza decyzję o obowiązującej w Szkole od 1 września danego roku organizacji
tygodnia pracy oraz szczegółowych terminach, o których mowa w ust.1.
§ 23.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, najpóźniej do 30
kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego
Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych
oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i
innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Szkołę.
§ 24.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z
odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Dopuszcza się tworzenie wspólnego oddziału dla uczniów o pokrewnych kierunkach.
§ 25.
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1. Dyrektor Szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tej klasie, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Przyjmuje się zasadę, że wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania w
danej szkole.
3. W uzasadnionych przypadkach rodzice lub uczniowie, poprzez właściwe organy, mają
prawo występowania do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
§ 26.
1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę
zawodu,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
§ 27.
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut, z przerwą od 5 –
20 minut.
§ 28.
1. Realizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie
Szkoły
i poza Szkołą na podstawie zawartych umów
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§ 29.
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w Szkole a także w
czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych. Budynki szkoły i tereny szkolne są
objęte nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
3.W przerwach zajęć lekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury organizacyjno-porządkowe w
Szkole według ustalanego harmonogramu dyżurów.
4. Opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele lub inne osoby upoważnione przez wicedyrektora
szkoły.
5. Podczas wycieczek opiekę nad uczniami pełnią wyznaczeni nauczyciele, z ewentualną
pomocą innych osób.
§ 30.
Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, jak:
1) nauczanie języków obcych,
2) elementy informatyki,
3) technologia informacyjna,
4) wychowanie fizyczne,
5) wybrane przedmioty zawodowe,
6) praktyki zawodowe,
7) zajęcia praktyczne
mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym oraz z podziałem na grupy.
§ 31.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości
wiedzy
o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
3. Godziny pracy biblioteki muszą umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
§ 32.
1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych
zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W typach szkół, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych
zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech
podręczników dla każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego.
4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez
trzy lata szkolne.
5. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady
rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub
szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może
nastąpić w trakcie roku szkolnego.
§ 33.
1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) bibliotekę,
3) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
5) pomieszczenie sklepiku szkolnego,
6) szatnię,
7) gabinet pielęgniarki szkolnej.
Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 34.
1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy, Dyrektor
Szkoły.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole są posiadane kwalifikacje
pedagogiczne do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, które są ustalone w
przepisach prawa.
3. Pensum godzin pracy nauczyciela określone jest w odrębnych przepisach dotyczących szkół
publicznych oraz w Uchwale Rady Powiatu Bytowskiego.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora
szkoły, związanych z procesem dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym.
5. Wynagrodzenie nauczyciela ustala się na podstawie obowiązujących zasad i stawek
wynagrodzenia zasadniczego określonych w przepisach prawa.
§ 35.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny
jest za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
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2. Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opieki nad kołami, zespołami,
organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz
organizacyjny
Szkoły
i wykaz zadań dodatkowych.
§ 36.
1. Zadania nauczyciela:
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i
zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i w
planie pracy Szkoły,
2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego
wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych Szkoły,
3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania,
4) udziela pomocy w przezwyciężaniu szkolnych niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,
5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
6) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także Radę Pedagogiczną
o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole i
przez instytucje wspierające Szkołę,
8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań,
9) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
10) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić
pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
11)

Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

12) Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania uczniów.
2. Uprawnienia nauczyciela:
1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
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2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub
zespołu,
3) ustala ocenę bieżącą, śródroczną i roczną postępów swoich uczniów,
4) ustala ocenę zachowania swoich uczniów,
5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów,
6) ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
3. Nauczyciel odpowiada:
1) służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i
zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
- stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
2/ służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
- nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na
wypadek pożaru,
- zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, a wynikające z nieporządku,
braku nadzoru i zabezpieczenia.
§ 37.
1. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe, takie jak:
1) zespół przedmiotów ogólnokształcących:
a) humanistycznych,
b) matematyczno – przyrodniczych.
2) zespół przedmiotów zawodowych.
Powołanie poszczególnych zespołów oraz przydział nauczycieli do
przedmiotowych następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

zespołów

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący
zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także
uzgadnianie
decyzji
w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5)wspólne opiniowanie przygotowywanych w
i eksperymentalnych programów nauczania,

szkole

autorskich

innowacyjnych

6) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego.
§ 38.
1. Zadaniem i obowiązkiem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, przygotowania do życia w zespole,
rodzinie, społeczeństwie,
2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami
a społecznością Szkoły,
3) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu,
przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze,
organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,
5) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich
o wynikach i problemach w kształceniu i wychowaniu uczniów, włącza rodziców w
programowe
i organizacyjne sprawy klasy,
6) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
7) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia /dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne,e-dziennik/.
2. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy:
1) współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań
wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
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2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej w swej
pracy wychowawczej od kierownictwa Szkoły i innych instytucji wspomagających
Szkołę,
3) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków,
4) ma prawo ustanowić /przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców/ własne formy
nagradzania i motywowania wychowanków,
5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologicznych,
społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek
Szkoły, służby zdrowia i kierownictwa Szkoły.
3. Nauczyciel - wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
1) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
i Szkoły,
3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej
sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
4) za prawidłowość dokumentacji swojej klasy.
§ 39.
1. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora. Liczbę stanowisk Wicedyrektora ustala
organ prowadzący Szkołę. Powierzenie tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje
Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
2. Wicedyrektor szkoły pełni następujące zadania:
1) przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
a) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,
b) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo - organizacyjnych Szkoły:
- rocznego planu pracy Szkoły,
- programu rozwoju Szkoły,
- programu profilaktycznego,
- programu wychowawczego Szkoły,
- tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i dyżurów nauczycieli,
- wykazu zadań dodatkowych dla nauczycieli,
- kalendarza imprez szkolnych,
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- planu hospitacji nauczycieli.
c) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli,
wychowawców klas i biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego,
d) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji Szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmuje tych
rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi,
§ 40.
1) W szkole tworzy się stanowisko kierownika praktycznej nauki zawodu.
2) Kierownik praktycznej nauki zawodu pełni następujące zadania:
a) organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Szkoły,
b) planowanie przebiegu szkolenia praktycznego,
c)organizowanie warunków sprzyjających efektywnemu kształceniu zawodowemu,
d) tworzenie warunków do prawidłowego kształtowania postaw zawodowych,
e) opieka nad nauczycielami PNZ rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ustalonym przez dyrektora,
g) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli PNZ oraz
prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych.
h) organizuje spotkania z uczniami, na których udziela wszelkich informacji na temat praktyk,
m.in.:
- opisuje rodzaj zakładu, w którym powinny odbywać się praktyki,
- informuje o miejscu i terminie rozpoczęcia praktyk,
- prowadzi zapisy uczniów, którzy chcą mieć organizowane praktyki przez szkołę,
- omawia jak prowadzić zeszyty zajęć praktycznych i jakie informacje powinny się w nich
znajdować, aby stały się podstawą zaliczenia.
-sprawuje nadzór nad taborem maszynowym i sprzętem wykorzystywanym podczas praktyk.
i) wykonuje inne polecenia dyrektora.
§ 41.
1. Do obowiązków nauczyciela - bibliotekarza należy:
1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie biblioteczne zbiorów /znakowanie, prowadzenie
inwentarza i katalogów/,
2) propagowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
3) zamawianie i sprowadzanie książek i czasopism dla potrzeb Szkoły,
4) praca w zakresie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego młodzieży,
5) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa,
6) współpraca z nauczycielami oraz innymi bibliotekami lub ośrodkami informacji,
7) prowadzenie dokumentacji pracy własnej nauczyciela-bibliotekarza.
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2. Regulaminy wewnętrzne biblioteki, roczne plany pracy oraz okresowe sprawozdania
z działalności biblioteki przyjmuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 42.
1. Do obowiązków nauczyciela-pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą młodzieży, jak:
rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania wolnego czasu
przez uczniów sprawiających trudności wychowawcze, udzielanie pomocy i porad
uczniom oraz ich rodzicom,
2) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej nad uczniami
wymagającymi takiej formy pomocy,
3) organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej,
4) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole i stawianie odpowiednich
wniosków,
5) bieżąca współpraca z władzami Szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami, rodzicami,
poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami
zainteresowanymi problemami wychowania i opieki młodzieży.
2. Szczegółowy zakres zadań pedagoga szkolnego oraz zasady prowadzenia dokumentacji
pracy określają przepisy oświatowe.
§ 43.
Obowiązki oraz prawa pracowników obsługi i administracji Szkoły określone są
w przydzielonych im zakresach czynności i obowiązków, a we wszystkich sprawach
nieokreślonych tymi zakresami obowiązują przepisy ogólne Kodeksu Pracy.
§ 44.
Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:
1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,
3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, wynikających z umowy o pracę,
4) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych,
5) przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły,
6) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p/poż.,
7) zapobieganie sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku, zgodnie z potwierdzonym
własnoręcznym podpisem, oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej za powierzone
mienie, majątek i dokumentację szkolną,
8) niezwłoczne zgłoszenie przełożonemu o przeszkodach i zagrożeniach w miejscu pracy,
9) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,
10) zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu
pobytu, w razie potrzeby informowanie o tym fakcie sekretarza Szkoły,
11) pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Szkoły o zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów.
Rozdział VII

Rekrutacja uczniów
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§ 45.
Do Szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 16 roku życia.

§ 46.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która przeprowadza rekrutację w oparciu
o obowiązujące w tym zakresie przepisy oświatowe i o plan naboru w danym roku
zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę
2. Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy szkół dla młodzieży jest:
1) ukończenie gimnazjum,
2) spełnienie wymagań zdrowotnych, określonych dla danego zawodu, potwierdzone przez
lekarza.
3. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje suma punktów pochodzących
z zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i suma punktów za oceny ze
świadectwa ukończenia gimnazjum z przedmiotów ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych zobowiązani są do złożenia
w określonym przepisami terminie dokumentów, tj.:
1)
2)
3)
4)
5)

podanie o przyjęcie wg ustalonego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
wzoru,
świadectwo ukończenia gimnazjum,
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w danym zawodzie,
inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne kandydata.
5. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych za:

1)
2)
3)

oceny z zajęć edukacyjnych określonych w obowiązujących rozporządzeniach
oświatowych,
wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.
6. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

1)
2)
3)

kandydaci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli spełniają
wymagania zdrowotne dla danego typu szkoły,
sieroty i wychowankowie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka,
kandydaci o wyjątkowych uzdolnieniach, którzy mieli indywidualny tok nauczania.
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7. Laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych przysługują preferencje określone
w odrębnych przepisach.
8. Szkoła opracowuje informator dla kandydatów do klas pierwszych i udostępnia go szkołom
gimnazjalnym oraz publikuje informacje o szkole na szkolnej stronie internetowej.

§ 47.
1.Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej podejmuje Dyrektor Szkoły
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oświatowymi.
2. Decyzję o przyjęciu ucznia z innego typu szkoły podejmuje dyrektor szkoły zgodnie z
obowiązującymi przepisami oświatowymi, po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych
Rozdział VIII

Uczniowie szkoły
§ 48.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. 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 materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce - określonych w przepisach oświatowych oraz w wewnątrz szkolnych
zasadach oceniania ucznia,
8)znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu
wiadomości w klasie - sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia,
9) znać zakres materiału programowego na dany semestr/rok szkolny.
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10) wiedzieć, jakie wiadomości i umiejętności danego działu programowego są istotne i niezbędne
dla dalszego zdobywania wiedzy, a jakie zaliczane są do najwyższego poziomu wymagań.
11) zwrócenia się do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy o udzielenie mu pomocy
w przypadku trudności w nauce,
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
i sprzętu podczas zajęć pozalekcyjnych,
14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w Szkole.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre
tradycje,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, warsztatowych i w życiu
Szkoły,
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły, a w szczególności:
- okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
- przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
- szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
- szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, zachować w tajemnicy
korespondencję i dyskusję w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że
szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
- naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków lub
innych środków odurzających; być czystym i schludnym,
5) dbać o mienie Szkoły, jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na
terenie Szkoły, m.in. poprzez pełnienie dyżurów uczniowskich .
6) Uczeń ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania
papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, używania i dystrybucji
narkotyków oraz innych środków odurzających i psychostymulacyjnych.
7) Uczeń ma obowiazek przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, określonych zarządzeniem
dyrektora szkoły.
8) Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z komputera i Internetu z
poszanowaniem godności innych osób
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§ 49.
NAGRODY I KARY
1. Za wzorową i przykładną postawę, wybitne osiągnięcia, wzorową frekwencję uczeń może
otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwała wychowawcy – za wyróżniającą postawę w procesie dydaktycznowychowawczym
i wzorowa postawę moralną na tle klasy,
2) pochwała Dyrektora – za szczególnie wyróżniające osiągnięcia edukacyjne, sportowe,
działalność na terenie szkoły i poza nią,
3) list pochwalny do rodziców– za szczególne osiągnięcia edukacyjne i aktywność w całym
cyklu nauczania,
4) nagrody rzeczowe – za zajęcie czołowego miejsca w konkursach, zawodach, bardzo dobre
wyniki w nauce, działalność w organizacjach i kołach zainteresowań,

5) świadectwo z wyróżnieniem – za spełnienie ustawowych wymagań,
6) stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów, Starosty Bytowskiego, Dyrektora Szkoły,
Marszałka Województwa Pomorskiego i inne.
2. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy– za naruszenie podstawowych obowiązków zawartych
w Statucie Szkoły,
2) upomnienie Dyrektora Szkoły – za powtarzające się naruszenie podstawowych norm
prawnych zawartych w Statucie Szkoły,
3) nagana Dyrektora Szkoły – za drastyczne naruszenie obowiązków ucznia wynikających
z niniejszego Statutu zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich,
4) zawieszenie przez Dyrektora w zajęciach obowiązkowych do decyzji Rady Pedagogicznej,
5) przeniesienie do innej Szkoły,
6) skreślenie z listy uczniów.
3. Skreślenie ucznia z listy uczniów lub przeniesienia ucznia do innej szkoły następuje
w przypadkach:
1) gdy uczeń został przeniesiony z innej Szkoły lub równorzędnej klasy w swojej Szkole
i dopuścił się ponownie tego samego czynu naruszającego porządek szkoły za który
został przeniesiony,
2) za udzielenie nagany przez dyrektora Szkoły za picie alkoholu na terenie szkoły,
3) za udzielenie nagany przez dyrektora Szkoły za zażywanie narkotyków i używek
odurzających na terenie szkoły,
4) za rozpowszechnianie (wyświetlanie) filmów pornograficznych na terenie szkoły,
5) za przemycanie, rozpowszechnianie i sprzedaż narkotyków, alkoholu, dopalaczy
i papierosów na terenie szkoły,
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6) za znęcanie się nad koleżankami i kolegami, wymuszanie okupu lub inne chuligańskie
zachowanie się wobec kolegów i koleżanek (chuligańskie –– Art.120 KK),
7) za napastowanie i wykorzystywanie seksualne,
8) za udowodnioną kradzież,
9) za wulgarne odnoszenie się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, kolegów
i koleżanek,
10) za udowodnione zniszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkolnej,
11) każdy uczeń nie może opuścić więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze
a) w przypadku przekroczenia limitu 35 godzin wychowawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
rozmowy
wyjaśniającej
z
rodzicami
(prawnym
opiekunem)
i
uczniem
w obecności pedagoga szkolnego,
b) w przypadku przekroczenia limitu uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub
przeniesiony do innej szkoły. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez
wychowawcę i Radę Pedagogiczną.
12) za uchybienie godności zniszczenie, zbezczeszczenie sztandaru szkoły, godła państwa,
flagi państwowej na terenie szkoły i poza Szkołą,
13) za umyślne uszkodzenie mienia Szkoły (np. wyposażenia pracowni, internatu i obiektów
szkolnych),
14) za udowodnione bestialskie znęcanie się nad zwierzętami,
16) za dwukrotne udzielenie nagany dyrektora Szkoły.
4. Karę upomnienia stosuje wychowawca klasy po wysłuchaniu ucznia lub rodzica (prawnego
opiekuna) oraz po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.
5. Karę upomnienia stosuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela,
po wysłuchaniu ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) po zasięgnięciu opinii
samorządu klasowego.
6. Karę nagany stosuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela,
po wysłuchaniu ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) po zasięgnięciu opinii
pedagoga szkolnego, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
7. Karę skreślenia z listy uczniów lub przeniesienia ucznia do innej szkoły podejmuje Dyrektor
Szkoły na drodze administracyjnej decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz pedagoga szkolnego.
8. Uczeń w stosunku do którego podjęto czynności zmierzające do skreślenia z listy uczniów
Szkoły lub przeniesienia do innej szkoły może być zawieszony w prawach ucznia.
Decyzję
o zawieszeniu podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego, pedagoga szkolnego i wychowawcy.
9. Okres zawieszenia w prawach ucznia może trwać do czasu podjęcia decyzji o skreśleniu z
listy uczniów Szkoły lub przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
10. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa szkolnego przepisów
wydawanych przez organy oświatowe, uczeń i rodzic (prawny opiekun) może w
ciągu 14 dni od ukarania odwołać się od wymierzonej kary – pisemnie lub ustnie do:
1) Dyrektora Szkoły – gdy karę wymierzył wychowawca klasy,
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2) Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w sytuacjach, gdy karę wymierzył Dyrektor
Szkoły,
3) Rzecznika Praw Ucznia w Gdańsku, w każdej sytuacji.
11. Właściwy organ odwoławczy niezwłocznie podejmuje postępowanie wyjaśniające, które
kończy się postanowieniem o:
1) utrzymaniu wymierzonej kary,
2) uchyleniu nieprawnie wymierzonej kary.
12. Organ odwoławczy o podjętej decyzji zawiadamia wnioskodawcę na piśmie, a także
właściwy Organ Szkoły, którzy orzekł karę.
13. Uczeń, skreślony z listy uczniów szkoły lub przeniesiony do innej szkoły i rodzic (prawny
opiekun) może w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu wnieść, za
pośrednictwem Dyrektora Szkoły, odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w
Gdańsku w trybie określonym przez przepisy Ustawy KPA z dnia 14.06.1960r. (Dz.
U.
z
2000
r.
Nr
98,
poz.
1071
z późniejszymi zmianami)
§ 50.
1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród
młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej.
Rozdział IX

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 51.
1.Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły określa warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
3.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne
b) końcowe.
3) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów
§ 52.
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1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych
przepisach,
i realizowanych
w szkole
programów
nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
§ 53.
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) dostarczenie 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
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz zajęć rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów., a także śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu ucznia i
szczególnych jego uzdolnieniach
§ 54.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
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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 na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 55.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę.
3. 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).
4. 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 przez nauczyciela przedmiotu,
wychowawcę lub dyrektora szkoły
§ 56.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 57.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej
opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§ 58.
1 . Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej
b) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację
śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie
określonym w statucie szkoły
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3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie
określonym w kalendarzu roku szkolnego.
4. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5.Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz
2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w
szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Przed rocznym 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 ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a
w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym
§ 59.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Wychowawca
uzyskuje opinie o uczniu poprzez rozmowę z nauczycielami, uczniami danego oddziału
oraz po przeanalizowaniu dokumentacji szkolnej
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu,
na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy
- nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun
praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,
2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor
praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
4 .W
szkole
lub
oddziale
ogólnodostępnym
śródroczną
i
roczną,
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
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społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym po zasięgnięciu opinii tego
nauczyciela.
§ 60.
1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej
skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny - 1,
2. Bieżące oceny ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.
3. Dopuszcza się stawianie przy ocenach bieżących znaków „plus” (+) i „minus” (–).
4. Wymagania i kryteria ocen określają przedmiotowe systemy oceniania.
5. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się m.in. na podstawie wyników
uzyskanych z :
 prac klasowych
 sprawdzianów
 kartkówek
 odpowiedzi ustnych
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy oceny z przedmiotów wystawia
się w oparciu o średnią ważoną.
Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej z wszystkich
przedmiotów jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę
(obowiązuje pięciostopniowa wartość wag – od 1 do 5) w hierarchii ocen.
2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
średnia ważona
powyżej 5,21
4,50 do 5,20
3,50 do 4,49
2,50 do 3,49
1,75 do 2,49
Poniżej 1,74

Ocena semestralna lub roczna
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
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4. Formy aktywności i ich waga:
waga

Formy aktywności

6

 udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych,

5

 praca klasowa
 poprawa pracy klasowej

4

 sprawdzian wiadomości
 zajęcia praktyczne

3

2

1

 odpowiedź ustna
 test








kartkówki
praca domowa
referat
praca na lekcji
notatka/zeszyt
recytacja

 aktywność

a) Praca klasowa
 obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z danego działu bądź materiał programowy
zrealizowany w semestrze.
 prace klasowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 praca klasowa trwa 90 lub 45 minut.
 w tygodniu mogą być 3 prace klasowe.
 o ogólnej ocenie pracy klasowej decyduje suma zdobytych punktów- wg kryteriów
dostosowanych do stopnia trudności pracy, np.
do 30 % (40%) punktów- stopień niedostateczny
30 % - 45% ( 40-50%) punktów- stopień dopuszczający
45 % - 75% ( 50%-75%) punktów- stopień dostateczny
75-90- punktów- stopień dobry
powyżej 90% - stopień bardzo dobry
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b)








c)








d)








powyżej 90% i rozwiązanie zadania ( pytania) dodatkowego o podwyższonym stopniu
trudności- stopień celujący
Przedziały punktowe mogą być uszczegółowione, jeśli uwzględni się przy stopniach
dodatkowe znaki ,,plus”.
prace klasowe ucznia powinny być sprawdzone w terminie do 2 tygodni.
sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu.
prace klasowe nauczyciel przechowuje do 31 sierpnia danego roku szkolnego
przy oddawaniu prac poszczególne zadania ( pytania ) należy omówić- przedstawiając
poprawne rozwiązania ( odpowiedzi ) oraz kryteria punktowania i oceniania.
uczeń ma prawo do poprawy pracy w terminie 1-2 tygodni od dnia jej otrzymania
Sprawdzian
obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z danego działu bądź jego części.
sprawdzian zapowiedziany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
sprawdzian trwa 45 minut.
sprawdzian oceniany jest jak praca klasowa.
sprawdziany ucznia powinny być sprawdzone w terminie do 2 tygodni.
sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu.
przy oddawaniu sprawdzianów poszczególne zadania ( pytania ) należy omówićprzedstawiając poprawne rozwiązania (odpowiedzi) oraz kryteria punktowania i oceniania.
uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w terminie 1-2 tygodni od dnia jej otrzymania.
Kartkówka
obejmuje materiał 3-5 ostatnich jednostek tematycznych i nie jest zapowiadana.
kartkówka może dotyczyć także pracy domowej ucznia.
o ogólnej ocenie kartkówki decyduje suma zdobytych punktów, np.
do 40 % (50%) punktów- stopień niedostateczny
40 % - 50% ( 50-60%) punktów- stopień dopuszczający
50 % - 75% ( 60%-75%) punktów- stopień dostateczny
75-90- punktów- stopień dobry
powyżej 90% - stopień bardzo dobry
Przedziały punktowe mogą być uszczegółowione, jeśli uwzględni się przy stopniach
dodatkowe znaki ,,plus”.
kartkówki nie podlegają poprawie
sprawdziany ucznia powinny być sprawdzone w terminie do 2 tygodni.
sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu.
uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych może odpowiadać ustnie.
Odpowiedź ustna
odpowiedź ustna oceniana jest jak kartkówka
obejmuje materiał 3-5 ostatnich jednostek tematycznych.
6. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę wyrażoną stopniem m.in. za:
aktywne uczestnictwo oraz pracę własną podczas lekcji.
przedstawienie i wyjaśnienie pracy domowej
przygotowanie fragmentu lekcji, materiałów do zajęć
udział w konkursach i olimpiadach
inne specyficzne formy sprawdzania wiadomości umiejętności charakterystyczne dla danego
programu.
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Ocena klasyfikacyjna z zachowania
§ 61.
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,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, , ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. Kryteria oceniania z zachowania:
WZOROWE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
1) nie spóźnia się na zajęcia, niezwłocznie dostarcza usprawiedliwienia wszelkich nieobecności
(dopuszczalne 1 spóźnienie i 1 godzina nieusprawiedliwiona w semestrze),
2) wzorowo wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, przestrzega
wszelkich regulaminów obowiązujących w szkole, sumiennie wypełnia nałożone dyżury i inne
powierzone zadania w klasie i szkole,
3) z własnej inicjatywy bierze aktywny udział w uroczystościach, imprezach kulturalnych,
sportowych oraz innych zajęciach, reprezentuje szkołę lub klasę z własnej inicjatywy,
4) wzorowo zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i imprez szkolnych oraz wszędzie tam,
gdzie szkoła uczestniczy lub jest reprezentowana; wpływa na pozytywną zmianę osób
przeszkadzających,
5) prezentuje bardzo wysoką kulturę słowa i dyskusji, wypowiada się w sposób zgodny
z obowiązującymi normami językowymi, odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej,
bardzo często stosuje zwroty grzecznościowe, wzbogaca swoje słownictwo,
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na niewłaściwe zachowanie
kolegów mogące prowadzić do wypadków, przestrzega zasad higieny zgodnie z
normami przyjętymi dla danego wieku – nie pali, nie pije, nie narkotyzuje się, czynnie
wspomaga starania innych o wyjście z nałogów czy uzależnień, broni słabszych, dba
o warsztat pracy umysłowej, potrafi zorganizować sobie czas wolny i właściwie
zaplanować naukę,
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7)przestrzega norm współżycia w zespole, jest grzeczny i uprzejmy, godnie i kulturalnie
zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości szkolnych lub w
sytuacjach tego wymagających występuje w stroju galowym, zajmuje krytyczne
stanowisko wobec niewłaściwego zachowania kolegów, z własnej woli bierze udział
w imprezach kulturalnych, dba o estetykę szkoły i jej otoczenia, szanuje mienie
innych osób.
8)z szacunkiem odnosi się do wszystkich ludzi niezależnie od ich światopoglądu, wyznania,
wyglądu, narodowości czy stanu zdrowia, tworzy przyjazną atmosferę.
BARDZO DOBRE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
1) sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalne 2 spóźnienia w semestrze), ma nie więcej
niż 4 godziny nieusprawiedliwione w semestrze,
2)bardzo dobrze wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, przestrzega
wszelkich regulaminów obowiązujących w szkole, sumiennie wypełnia nałożone
dyżury i inne powierzone zadania w klasie i szkole (zdarzają się jednostkowe
uchybienia,
które
uczeń
zauważa
i naprawia z własnej inicjatywy),
3)na prośbę nauczyciela lub z własnej inicjatywy bierze aktywny udział w uroczystościach,
imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych zajęciach. Reprezentuje szkołę lub
klasę na prośbę nauczyciela,
4)bardzo dobrze zachowuje się w czasie zajęć, uroczystości i imprez szkolnych oraz wszędzie
tam, gdzie szkoła uczestniczy lub jest reprezentowana; wpływa na pozytywną zmianę
osób przeszkadzających,
5)prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, wypowiada się w sposób zgodny
z obowiązującymi normami językowymi, odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej,
stosuje zwroty grzecznościowe, wzbogaca swoje słownictwo,
6)przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na niewłaściwe zachowanie kolegów
mogące prowadzić do wypadków, przestrzega zasad higieny zgodnie z normami
przyjętymi dla danego wieku – nie pali, nie pije, nie narkotyzuje się, broni słabszych,
dba o warsztat pracy umysłowej, umie zorganizować sobie czas wolny i właściwie
zaplanować naukę,
7)przestrzega norm współżycia w zespole, jest grzeczny i uprzejmy, godnie i kulturalnie
zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości szkolnych lub w
sytuacjach tego wymagających występuje w stroju galowym, zajmuje krytyczne
stanowisko wobec niewłaściwego zachowania kolegów, bierze udział w imprezach
kulturalnych w wyniku namowy innych osób, dba o estetykę szkoły i jej otoczenia,
szanuje mienie innych osób,
8)okazuje szacunek osobom starszym, chorym, upośledzonym.
DOBRE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
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1) sporadycznie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalne 3
ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

spóźnienia

w

semestrze),

2) wypełnia polecenia tylko nauczycieli, sporadycznie narusza przepisy regulaminowe, naprawia
wskazane błędy,
3) na prośbę nauczyciela bierze aktywny udział w uroczystościach kulturalnych, sportowych oraz
innych, reprezentuje szkołę lub klasę,
4) swoim zachowaniem sporadycznie utrudnia prowadzenie zajęć, uroczystości i imprez
szkolnych, zdarzają się uchybienia w zachowaniu wszędzie tam, gdzie szkoła uczestniczy lub jest
reprezentowana; uczeń zauważa swoje niewłaściwe zachowanie i naprawia je, nie należy do grupy
osób przeszkadzających lub tolerujących przeszkadzanie,
5) wykazuje się kulturą słowa i dyskusji, wypowiada się w sposób zgodny z obowiązującymi
normami językowymi, odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej, czasami stosuje zwroty
grzecznościowe,
6) uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, przestrzega zasad higieny zgodnie z normami
przyjętymi dla danego wieku – nie pali, nie pije, nie narkotyzuje się,
staje w obronie słabszych, umie zorganizować sobie czas wolny i właściwie zaplanować naukę,
7) przestrzega norm współżycia w zespole, jest grzeczny i uprzejmy, godnie i kulturalnie
zachowuje się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości szkolnych lub w sytuacjach tego
wymagających występuje w stroju galowym, dba o estetykę szkoły i jej otoczenia, szanuje mienie
innych osób,
8) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły oraz do kolegów
i koleżanek.
POPRAWNE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
1) spóźnia się na zajęcia (więcej niż 3 razy w semestrze), ma nie więcej niż 8 godzin
nieusprawiedliwionych w semestrze,
2) narusza przepisy regulaminowe, naprawia wskazane błędy na wyraźne polecenia,
3) bierze bierny udział w uroczystościach, imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych
zajęciach, odmawia reprezentowania szkoły lub klasy,
4) zdarzają się sytuacje, że uczeń utrudnia prowadzenie zajęć, uroczystości i imprez szkolnych,
zdarzają się uchybienia w zachowaniu wszędzie tam, gdzie szkoła uczestniczy lub jest
reprezentowana; uczeń należy do grupy osób przeszkadzających lub tolerujących przeszkadzanie,
ale reaguje poprawą zachowania po zwróceniu mu uwagi,
5) prezentuje niską kulturę słowa i dyskusji, wypowiada się, łamiąc obowiązujące normy
językowe, w sposób nieodpowiedni do sytuacji komunikacyjnej, uczeń sporadycznie nie
zapanował nad emocjami i użył niezbyt kulturalnego słownictwa, ale po zwróceniu uwagi
przeprosił,
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6) uczeń nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, czasami stwarza zagrożenie dla siebie i
innych, ale po zwróceniu uwagi zmienia swoje zachowanie na właściwe, przestrzega zasad
higieny zgodnie z normami przyjętymi dla danego wieku – nie pali, nie pije, nie narkotyzuje się,
ale przebywa w towarzystwie osób palących, pijących i narkotyzujących się,
7) uczniowi zdarza się niewłaściwie zachować w określonej sytuacji, ale po zwróceniu uwagi
przeprasza i zmienia swoje zachowanie na właściwe, sporadycznie zdarza mu się zniszczyć cudzą
własność, ale gotów jest ponieść tego konsekwencje, pozwala sobie pożyczać lub przeglądać
rzeczy innych osób bez ich pozwolenia, nie dba o estetykę otoczenia,
8) bywa arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, lecz po zwróceniu uwagi
przeprasza.
NIEODPOWIEDNIE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
1) spóźnia się na zajęcia (dopuszcza się15 spóźnień w semestrze), ) ma nie więcej
niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
2) często łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie naprawia,
nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) bierze bierny udział w uroczystościach, imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych
zajęciach, ale swoim zachowaniem utrudnia ich prowadzenie; odmawia reprezentowania szkoły
lub klasy,
4) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, uroczystości i imprez szkolnych, niewłaściwie zachowuje
się wszędzie tam, gdzie szkoła uczestniczy lub jest reprezentowana; nie zmienia zachowania na
właściwe mimo zwróconej mu uwagi,
5) nie umie dyskutować w sposób kulturalny, posiada ubogie słownictwo i nie pracuje nad jego
wzbogaceniem, w związku z czym nie zawsze potrafi wyrazić swoje myśli, często stosuje
wulgaryzmy, mimo zwróconej uwagi nie przeprasza i nie zmienia stylu swojej wypowiedzi,
6) swoim zachowaniem uczeń często stwarza zagrożenie dla siebie i innych, lekceważy
niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwróconej uwagi, zdarza się, że uczeń pali
papierosy, pije alkohol lub narkotyzuje się, przez co naraża na uszczerbek własne zdrowie i dobre
imię szkoły, stosuje zastraszanie, wymuszanie, przejawia agresję słowną i fizyczną wobec innych,
nie przestrzega porządku,
7) zachowuje się niewłaściwie, nieodpowiednio do sytuacji, nie przestrzega zasad kulturalnego
współżycia, w czasie uroczystości szkolnych i w sytuacjach tego wymagających nie występuje w
stroju galowym, świadomie niszczy mienie swoje i cudze, nie naprawia wyrządzonych szkód,
namawia do niszczenia mienia wspólnego,
8) często odnosi się z lekceważeniem do nauczycieli i pracowników szkoły, nie reaguje na ich
uwagi, obraża kolegów, uszczypliwie komentuje wypowiedzi, zachowanie i wygląd kolegów,
koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób.
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NAGANNE OSIĄGA UCZEŃ, KTÓRY:
1) często spóźnia się na zajęcia (powyżej 15 spóźnień), ma więcej niż 35 godzin
nieusprawiedliwionych w semestrze,
2) stale ignoruje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz nieustannie łamie
przepisy regulaminowe obowiązujące w szkole,
3) bierze bierny udział w uroczystościach, imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych
zajęciach, ale swoim zachowaniem często utrudnia ich prowadzenie; odmawia reprezentowania
szkoły
lub
klasy,
4) często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, uroczystości i imprez szkolnych, niewłaściwie
zachowuje się wszędzie tam, gdzie szkoła uczestniczy lub jest reprezentowana; ignoruje uwagi
o
niewłaściwym
zachowaniu,
5) nie umie dyskutować w sposób kulturalny, posiada bardzo ubogie słownictwo i nie pracuje
nad jego wzbogaceniem, w związku z czym nie zawsze potrafi wyrazić swoje myśli, bardzo często
stosuje wulgaryzmy, mimo zwróconej uwagi nie przeprasza i nie zmienia stylu swojej wypowiedzi,
6) swoim zachowaniem świadomie przyczynia się do wypadków swoich i innych osób, ignorując
uwagi nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i innych osób, stosuje zastraszanie,
wymuszanie, przejawia agresję słowną i fizyczną wobec innych, nie przestrzega porządku,
nałogowo pali papierosy, pije alkohol lub narkotyzuje się, sprzedaje papierosy, alkohol, narkotyki,
należy do grup przestępczych,
7) zachowuje się niewłaściwie, nieodpowiednio do sytuacji, nie przestrzega zasad kulturalnego
współżycia, w czasie uroczystości szkolnych i w sytuacjach tego wymagających nie występuje w
stroju galowym, świadomie niszczy mienie swoje i cudze, nie naprawia wyrządzonych szkód,
namawia do niszczenia mienia wspólnego, przywłaszcza sobie cudzą własność,
8) Nagminnie obraża i wyzywa inne osoby, narusza ich godność osobistą, uczucia patriotyczne,
religijne i inne.
4.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. W przypadkach wątpliwych wychowawca może odwołać się do Rady Pedagogicznej
Klasyfikowanie ucznia
§ 62.
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.
§ 63.
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Ocena powinna być elastyczna uwzględniająca zdolności poszczególnych uczniów i odnosząca
się do samego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.
§ 64.
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 wychowania fizycznego oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny z 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,
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,
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4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. 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.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
§ 65.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
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.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
§ 66.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni przed
posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. 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, prowadzący 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,
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady szkoły.
5. 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.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. 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.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. 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.
Promowanie ucznia
§ 67.
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. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
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przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę.
5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
§ 68.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki 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,.
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.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. 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
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9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
10. Nauczyciel przedmiotu w pierwszym tygodniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej jest zobowiązany do przygotowania zagadnień z niezaliczonego semestru
lub całego roku szkolnego na egzamin poprawkowy . Uczeń zobowiązany jest do
zapoznania się terminami egzaminów poprawkowych oraz do odbioru zagadnień
egzaminacyjnych w sekretariacie szkoły.
§ 69.
1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole
danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Postanowienia końcowe
§ 70.
1. O zagrożeniach oceną niedostateczną uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) powinni
być powiadomieni 2 tygodnie przed końcem pierwszego semestru.
2. O zagrożeniach oceną niedostateczną uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) powinni
być powiadomieni miesiąc przed końcem roku szkolnego.
3.Na miesiąc przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
zobowiązani są poinformować uczniów o przewidzianych dla uczniów ocenach
klasyfikacyjnych.
§ 71.
1. Wychowawca organizuje na miesiąc przed zakończeniem pierwszego i drugiego semestru
(zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym) zebrania z rodzicami.
2. Rodzice nieobecni na zebraniu powinni skontaktować się z wychowawcą.
§ 72.
1.W przypadku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi informacje będą przesłane
listownie rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wiadomości oraz drogą elektroniczną
2. Za udostępnienie informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki nie są pobierane
od rodziców opłaty
§ 73.
Oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego ( semestru ) muszą być wystawione na tydzień
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
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§ 74.
1. Uczeń dostarcza zwolnienie z zajęć edukacyjnych w terminie trzech dni od dnia powrotu do
szkoły.
2. W przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego informację o przyczynienie obecności
przekazują wychowawcy rodzice ( prawni opiekunowie )
Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 75.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z zasadami.
2. Szkoła posiada pieczęcie urzędowe wg opisu.
Ustanawia się pieczęcie urzędowe:
a. Technikum,
b. Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
c. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis oznaczający typ
szkoły oraz miejscowość.
Szkoły używają również pieczęci podłużnych prostokątnych, na których znajduje się napis
„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych”, napis oznaczający typ szkoły, adres szkoły oraz regon.
Zasady używania pieczęci urzędowej:
1)) Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny
wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich
jak:
świadectwo - (świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, duplikaty
a)
świadectw dojrzałości );
b)
dyplom - (duplikat dyplomu uzyskania tytułu zawodowego ),
c)
legitymacja szkolna,
d)
akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2)
Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we
wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm,
z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów
w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa
się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.
3)

Odcisku pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych
do akt szkoły oraz na innych pismach wysyłanych ze szkoły, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 76.
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Szkoła posiada własny sztandar, logo szkoły oraz ceremoniał szkolny.
§ 77.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 78.
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 79.
Statut Szkoły obowiązuje uczniów, rodziców i nauczycieli.
§ 80.
W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o systemie oświaty oraz
przepisy wykonawcze.
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