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PODSTAWA PRAWNA STATUTU 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572                 

z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 

83, poz. 562, z  późniejszymi zmianami) 
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ROZDZIAŁ  I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

 

1. Technikum zwane dalej „Szkołą” jest placówką publiczną. 

2. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. S.Staszica 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu w Przysusze.  

4. Siedziba Szkoły mieści się w Borkowicach ul. Platanowa 1. 

 

§2 

 

1. Podstawę funkcjonowania Szkoły stanowią: 

1) Uchwała Rady Powiatu nr. XXXV/225/2002 z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie 

przekształcenia szkół ponadpodstawowych, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach, w szkoły ponadgimnazjalne  

i utworzenia klas szkół ponadgimnazjalnych w szkołach dla dorosłych; 

2) Akt przekształcenia; 

3) Statut Szkoły. 

 

§3 

 

1. Szkoła kształci młodzież ponadgimnazjalną w zawodach: 

1) technik rolnik; 

2) technik agrobiznesu; 

3) technik hotelarstwa. 

 

§4 

 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 
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ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i innych 

przepisów prawa wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy 

 i program profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy 

edukacyjnej przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania; 

2) przygotowanie  uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez harmonijną 

realizację treści kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym; 

3) zapewnia uczniom bogaty program  wychowawczy i stwarza środowisko 

wychowawcze sprzyjające rozwojowi ich własnych zainteresowań; 

4) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych 

przedmiotów nauczania; 

5) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym; 

6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości  takie jak: 

przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności 

samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

7) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; 

8) w pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury  

i tradycji regionalnej. 

 

 

§6 

 

1. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji w sferze wychowawczej określa Program 

Wychowawczy Szkoły. 

 

 

§7 

 

1. Szczegółowe cele i sposoby realizacji zadań profilaktycznych określa Program 

Profilaktyki Szkoły. 

2. Program Profilaktyki opracowuje się w oparciu o rozpoznanie środowiskowych  

i wiekowych zagrożeń patologiami społecznymi oraz znajomość zachowań 

ryzykownych. 

 

 

§8 

 

Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły uchwala Rada Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim. 
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§9 

 
1. Szkoła może wprowadzać innowacje pedagogiczne. 

2. Uchwały w sprawach wprowadzenia innowacji pedagogicznych podejmuje Rada 

Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły lub Rady Rodziców, jeśli Rada 

Szkoły nie została powołana. 

 

 

§10 

 

1. Szkoła zapewnia pracownikom pedagogicznym warunki własnego rozwoju 

zawodowego i dokształcania. 

2. Ustawiczne kształcenie nauczycieli realizowane jest w szczególności przez 

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 
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ROZDZIAŁ III 
 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§11 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Szkoły, jeżeli zostanie powołana; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, określając zakres obowiązków dla 

tych stanowisk. 

 

 

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 
 

§12 

 
1. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego i działań dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                               

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

7) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Szkoły; 

8) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 

9) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami; 

10) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli; 

11) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej Szkole 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 

12) przyjmuje uczniów do szkół, zawiesza uczniów w obowiązkach szkolnych, oraz 

skreśla uczniów z listy w przypadkach określonych w §27 ust.1; 

13) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

14) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji; 
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15) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

16) w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę i po zasięgnięciu opinii 

powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci Szkoła; 

17) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

18) organizuje działalność Szkoły; 

19) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

20) wykonuje inne zadania wynikające z art.39 ustawy o systemie oświaty oraz 

przepisów szczegółowych. 

 

 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 
 

§13 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,  

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Rady Szkoły, organu prowadzącego 

Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

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

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) ustalanie w drodze uchwały, szkolnego zestawu programów nauczania oraz 

szkolnego zestawu podręczników; 

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych  

z przepisami prawa.  

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 
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11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole lub placówce. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

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

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły lub placówki. 

 

 

 

RADA SZKOŁY 
 

§14 

 

1. W Szkole może zostać powołana i działać Rada Szkoły. 

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły lub placówki, 

a także: 

1) uchwala Statut Szkoły; 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 

Szkoły i opiniuje projekt planu finansowego Szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą  

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. Wnioski te mają dla organu charakter 

wiążący; 

4) opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla Szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do 

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w 

sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 

6) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

3. W skład Rady Szkoły wchodzą, w równej liczbie: 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów. 

4. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 

5. Tryb wyboru członków Rady Szkoły określa regulamin Rady Szkoły. 

6. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Statut Szkoły dopuszcza dokonywanie corocznej 

zmiany jednej trzeciej składu Rady. 

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

Szkoły. 
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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 
 

§15 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w wyborach, o których mowa w ust. 2 pkt.1, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym. 

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny                              

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców 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 profilaktyki 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 lub placówki; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

4. 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.3 pkt 1 lit. 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. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

§16 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
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1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo do opinii dotyczącej ucznia, względem którego ma być wszczęta procedura 

skreślenia z listy uczniów. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od 

zawiadomienia nie wstrzymuje procedury skreślenia. 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 
 

§17 

 
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy 

organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 

są Dyrektorowi Szkoły. 

3. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

4. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości                       

w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły 

poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie 

pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg  

i wniosków. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

§18 

 

1. Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym jest: 

1) arkusz organizacyjny tworzony przez Dyrektora na podstawie ramowego planu 

nauczania; 

2) program wychowawczy i profilaktyki Szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów, tworzony przez Dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

2. Uczniem Szkoły może zostać absolwent gimnazjum spełniający kryteria określone 

przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, powołaną przez Dyrektora 

Szkoły. 

3. Forma przyjęć ustalona jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i koncepcją dydaktyczno – wychowawczą 

Szkoły, po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

5. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 7
50

. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

Pomiędzy lekcjami organizuje się przerwy trwające: 5 minut przerwa „zwykła”                

i 20 minut przerwa śniadaniowa (po 4 godzinie lekcyjnej). 

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

7. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły, o którym mowa w ust.1 pkt 1, opracowany przez 

Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego. 

Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę w terminie 

do 30 maja danego roku. 

9. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

10. Zajęcia w Szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy; 

3) w strukturach międzyoddziałowych tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego; 

4) w formie indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

5) w formie zajęć pozalekcyjnych: 

a) koła przedmiotowe, 

b) koła zainteresowań, 

c) inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej  prowadzone na 

podstawie odrębnych przepisów. 
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11. Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia odpowiednie pomieszczenia zgodnie 

z art. 67 ust.1 ustawy o systemie oświaty. 

12. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji zadań statutowych. 

13. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela - bibliotekarza, 

zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa Regulamin Biblioteki oraz 

odrębne przepisy.  

14. Dla uczniów zamiejscowych Szkoła prowadzi Internat. 

15. Warunki zakwaterowania i pobytu uczniów w internacie określa Regulamin Internatu. 
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ROZDZIAŁ V 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§19 

 
PRACOWNICY SZKOŁY 

 
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

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

    odrębne przepisy. 

3. Obowiązkiem wszystkich pracowników Szkoły jest dążenie do zapewnienia uczniom        

maksymalnego bezpieczeństwa na terenie Szkoły w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

 

§20 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu  

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

3) poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru uczniów; 

4) rzetelne, systematyczne i zgodne z zasadami współczesnej dydaktyki  

przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

6) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego  

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców; 

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

8) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów ujętych  

w WSO; 

9) troska o warsztat pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

10) sumienne pełnienie dyżurów według ustalonego harmonogramu oraz podczas stałych  

i doraźnych zastępstw; 

11) w przypadku organizacji wycieczki przestrzeganie zasad ujętych w procedurze 

Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w Szkole; 
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12) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. W przypadku kiedy Szkoła zapewnia dojazd uczniów na zajęcia – 

również w drodze pomiędzy placówką i miejscem ich prowadzenia; 

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: lekcji, koła zainteresowań                

i zajęć pozalekcyjnych. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego nauczyciela określa Dyrektor Szkoły. 

 

 

§21 

 

1. Nauczyciele, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Szkoły, mogą tworzyć 

zespoły zadaniowo-problemowe, wychowawcze i przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu nauczycieli kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły 

na wniosek nauczycieli wchodzących w skład danego zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,                  

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także         

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych                    

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) wypracowywanie propozycji rozwiązań innych bieżących problemów i zadań w pracy 

Szkoły. 

 

 

§22 

 

WYCHOWAWCA KLASY 

1. Wychowawca jest bezpośrednim opiekunem i rzecznikiem uczniów powierzonych jego 

opiece. 
2. Do zadań Wychowawcy klasy należy w szczególności: 

1) dbanie o prawidłowy rozwój intelektualny i psychofizyczny wszystkich 

wychowanków; 

2) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 

3) rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów; 

4) współdziałanie z rodzicami w procesie wychowawczym ich dzieci; 

5) stały kontakt z rodzicami – informowanie o postępach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych i o problemach ich dzieci; 

6) stały kontakt z nauczycielami wszystkich przedmiotów, umożliwiający mu bieżącą 

informację o postępach uczniów. 

7) współpraca z pedagogiem i (lub) psychologiem szkolnym, a w miarę potrzeb z innymi 

specjalistami. 

8) organizowanie środków zaradczych w przypadkach indywidualnych trudności 

i problemów uczniów. 
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9) wpływanie na kulturalne zachowanie uczniów, kształtowanie właściwych postaw 

moralnych; 

10) rzetelne prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy, w szczególności wykazu 

godzin opuszczonych przez ucznia i bieżące ich usprawiedliwianie. 

11) niezwłoczne podejmowanie działań wychowawczych i dyscyplinujących w stosunku 

do uczniów wagarujących oraz sprawiających inne problemy wychowawcze we 

współpracy z dyrekcją; 

12) przygotowanie klasyfikacji śródrocznej i rocznej o postępach  w nauce i zachowaniu; 

13) zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, treścią WSO, kalendarium roku szkolnego 

oraz przepisami bhp i ppoż.; 

14) organizowanie imprez klasowych, inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych 

uczniów – we współpracy z rodzicami; 

15) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w klasie oraz między wychowankami                   

a innymi członkami społeczności szkolnej; 

16) zapoznanie uczniów z historią i tradycją Szkoły, ceremoniałem szkolnym oraz 

dorobkiem Szkoły. 

3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania swoich wychowanków - zgodnie z trybem                

i zasadami zawartymi w WSO. 

4. Wychowawcy klas wnioskują o nagrody i wyróżnienia dla uczniów za osiągnięcia w nauce 

i wyniki sportowe, sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, oraz za inne 

osiągnięcia i działalność na rzecz Szkoły. 

5. Wychowawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy powierzonych mu przez 

ucznia problemów osobistych, rodzinnych i zdrowotnych oraz poszanowania godności 

ucznia. 

6. Wychowawca współdecyduje z Samorządem klasy i z rodzicami uczniów o programie 

i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres. 

7. Wychowawca ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, metodycznej  

i psychologicznej od Dyrektora Szkoły oraz właściwych placówek i instytucji 

oświatowych. 

 

§23 

 

PSYCHOLOG – PEDAGOG SZKOLNY 

1. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych: 

1) dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole; 

2) udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego    

kształcenia; 

3) udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu 

własnych dzieci. 

2. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej: 

1) udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych.; 

2) udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych oraz w kontaktach z rówieśnikami; 

3) przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego; 

4) otacza opieką uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin ubogich, 

zastępczych  i niepełnych oraz uczniów mieszkających w internacie. 

3. W zakresie profilaktyki wychowawczej: 

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze; 

2) otacza opieką uczniów zagrożonych patologią społeczną; 
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3) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze; 

4) współpracuje z instytucjami specjalistycznymi. 

4. W zakresie prac organizacyjnych: 

1) opracowuje roczny plan pracy pedagoga/ psychologa szkolnego; 

2) uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego i innych zespołów problemowych; 

3) współtworzy Szkolny Program Wychowawczy i Programy Profilaktyki. 

 

§24 

 

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor 

Szkoły. 
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ROZDZIAŁ VI 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 
§25 

 
PRAWA UCZNIA 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zgodnie                    

z prawami człowieka; 

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

umysłowej; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności;  

4) poszanowania i obrony własnej godności, dyskrecji w sprawach osobistych; 

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 poprzez indywidualizację pracy na 

zajęciach organizowanych przez szkołę; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów edukacyjnych; 

8) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się                   

w organizacjach działających w Szkole; 

9) reprezentowania Szkoły w konkursach przedmiotowych, tematycznych                                      

i artystycznych, w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym oraz podczas 

uroczystości poza Szkołą. 
 

 
§26 

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu Szkoły 

oraz pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności, zgodnie ze swoimi predyspozycjami 

psychofizycznymi;  

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników  

i kolegów, a w szczególności: 

a) szanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

b) przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności, 

c) kulturalnego zachowania się na terenie Szkoły i poza nią, 

d) godnego reprezentowania Szkoły. 

3) przestrzegać porządku szkolnego, dbać o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę  

w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły; 

4) przestrzegać ceremoniału Szkoły, szanować jej symbole i kultywować tradycje, 

uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w odświętnym stroju uczniowskim; 
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5) przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu, posiadania, 

używania i odurzania się narkotykami i substancjami psychoaktywnymi; 

6) dbać o piękno mowy ojczystej; 

7) dbać o schludność ubioru oraz jego czystość; 

8) przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących w Szkole. 

 

§27 

 
1. Prawa i obowiązki ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych                                 

w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Deklaracji Praw Człowieka określa szczegółowo 

Regulamin Ucznia. 

2. Funkcjonowanie ucznia w Szkole podlega systemowi wyróżnień i kar, który określa 

Regulamin Ucznia. 

 

§28 

 

1. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów na wniosek Rady Pedagogicznej jeśli: 

1) nie podjął nauki; 

2) opuścił więcej niż 50% godzin z danego przedmiotu w semestrze bez usprawiedli-

wienia  i nie został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) spożywał alkohol na terenie szkoły; 

4) posiadał i rozprowadzał narkotyki lub inne środki odurzające; 

5) rażąco naruszał ład i porządek publiczny (np. kradzieże, rozboje, przestępstwa  

o charakterze chuligańskim); 

6) celowo naruszał przepisy Statutu powodując zagrożenie zdrowia i życia innych osób 

oraz mienia; 

7) świadomie naruszał przepisy statutu i wykorzystano już inne możliwości kar,  

o których mowa w Regulaminie ucznia. 

2. Procedurę procesu przy skreśleniu ucznia z listy uczniów zawiera „Tryb postępowania w 

wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów” 
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ROZDZIAŁ VII 

 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI) 

UCZNIÓW 
 

§29 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

kształcenia, wychowania i profilaktyki. 

2. W ramach współdziałania, o których mowa w ust.1, rodzice mają prawo do zapoznania się 

z: 

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły; 

2) programami nauczania, programem wychowawczym i profilaktyki Szkoły - informacji 

udziela Dyrektor na spotkaniu z rodzicami. 

3) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów - informacji udziela wychowawca klasy i Dyrektor na 

spotkaniu z rodzicami. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do:  

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na wywiadówkach organizowanych przez Szkołę; 

b) na spotkaniach klasowych rodziców organizowanych przez wychowawców klas; 

c) comiesięcznych spotkań rodziców z nauczycielami; 

d) indywidualnych kontaktów rodziców i nauczycieli w każdym czasie i na życzenie 

każdej ze stron. 

2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci od wychowawcy klasy i psychologa szkolnego; 

3) przedstawiania wniosków i opinii w sprawie funkcjonowania Szkoły lub klasy, 

wychowawcy, Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców; 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat  Szkoły; 

5) współorganizowania wycieczek i innych imprez klasowych. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
§30 

 

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 klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad      

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

 

§31 

 

1. 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 uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. 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) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                    

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie 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. 
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3. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w formie przez siebie 

ustalonej o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§32 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria zachowania: 

1) zachowanie „wzorowe” otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bierze w nich aktywny udział, nie 

ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

b) osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia w krótkim czasie, 

d) poszerza swoją wiedzę w kołach zainteresowań (w Szkole lub poza Szkołą), 

e) chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

f) bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły, 

g) jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych,  

h) wyróżnia się troską o mienie klasy, Szkoły, kolegów, 

i) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński  

i życzliwy dla młodszych kolegów, słabym pomaga w nauce lub                                 

w rozwiązywaniu problemów, 

j) potrafi stanąć w obronie młodszego (słabszego) kolegi, 

k) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy), 

l) nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków i innych 

środków odurzających, 

m) potrafi sprzeciwiać się prowodyrom ucieczki z lekcji i pociągnąć za sobą grupę 

tak samo jak on myślącą, 

n) dba o honor i tradycje Szkoły. 
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2) zachowanie „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bierze w nich aktywny udział, 

b) osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

c) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i Szkoły,  

z powierzonych mu zadań wywiązuje się należycie, 

d) dba o mienie klasy i Szkoły, 

e) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla 

kolegów (nie śmieci, nie prowokuje kłótni, itp.), 

f) dba o estetyczny wygląd siebie samego i klasy, 

g) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa i nie rozprowadza środków 

odurzających, 

h) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 

3) zachowanie „dobre” otrzymuje uczeń, który: 

a) raczej systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b) jest przygotowany do lekcji, 

c) prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymogami nauczycieli, na bieżąco 

odrabia prace domowe, 

d) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce, 

e) jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły, 

f) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 

g) nie niszczy mienia Szkoły (nie maluje ławek, nie rysuje po ścianach, nie psuje 

urządzeń sanitarnych...), 

h) dba o piękno mowy ojczystej, jego sposób wyrażania nie obraża innych. 

 

4) zachowanie „poprawne” otrzymuje uczeń, który:   

a) nie chodzi systematycznie na lekcje ale stara się usprawiedliwiać swoje 

nieobecności, 

b) sporadycznie sprawia problemy wychowawcze, ale podejmuje próbę pracy nad 

sobą, 

c) prezentuje poprawną postawę w stosunku do nauczycieli, pracowników Szkoły 

i rówieśników, 

d) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac, 

e) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 

f) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów. 

 

5) zachowanie „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który: 

a) nie chodzi systematycznie na lekcje, sporadycznie usprawiedliwia swoje 

nieobecności, 

b) sprawia wrażenie, że nie zależy mu na swoim wizerunku, jak również 

wizerunku klasy, Szkoły, 

c) używa wulgarnych słów w rozmowach z kolegami, a czasami nawet na lekcji, 

d) używa środków przemocy lub przymusu wobec słabszych kolegów, 

e) sprawia problemy wychowawcze, 

f) pali papierosy na terenie i wokół Szkoły, 

g) nie podejmuje starań pracy nad sobą, 

h) odrzuca oferowaną mu pomoc w nauce, jak również pomoc w dążeniu do 

przezwyciężania swoich złych zachowań i nałogów. 
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6) zachowanie „naganne” otrzymuje uczeń, który: 

a) opuszcza bardzo dużo lekcji, nawet nie próbuje ich usprawiedliwiać, 

b) do lekcji jest nieprzygotowany, nie prowadzi zeszytów przedmiotowych lub 

prowadzi je niesystematycznie, 

c) nie uzupełnia zaległości w nauce, 

d) używa wulgarnych słów, kłamie, 

e) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym, 

prowokuje kłótnie lub bójki i sam w nich uczestniczy, 

f) niszczy mienie szkoły, klasy, kolegów, 

g) pali papierosy lub pije alkohol na terenie Szkoły, 

h) używa bądź rozprowadza środki odurzające, 

i) wymuszał pieniądze lub dokonał kradzieży, 

j) nie dba o wizerunek i honor ucznia, 

k) wystawia nieuzasadnioną negatywną opinię o innych, o klasie, o Szkole. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono       

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem 

ust.5. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po dokonaniu pogłębionej analizy 

wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia. 

6. Uczeń może uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od uzyskanej 

oceny śródrocznej, jeżeli poprawi swoje zachowanie i spełnia większość warunków 

zamieszczonych w kryteriach. 
 

§33 
 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

w/g  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. W bieżącym ocenianiu uczniów dopuszcza się używanie znaków „+”, „-” przy 

stawianej ocenie np. 4+, 3-… 

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów z wymagań edukacyjnych: 

1) Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

a) W zakresie wiedzy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, posługuje się bogatym słownictwem, rozwija własne 

uzdolnienia, 
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b) w zakresie umiejętności: potrafi samodzielnie argumentować swoje zdanie, 

stosuje wielość i różnorodność argumentów w sposób jasny i precyzyjny, 

samodzielnie tworzy uogólnienia i wyciąga wnioski, 

c) w zakresie aktywności: osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych.  

2) Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) w zakresie wiedzy: opanował pełny zakres wiedzy określony wymogami 

wynikającymi z podstawy programowej przedmiotu oraz sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, 

b) w zakresie umiejętności: samodzielnie argumentuje swoje zdanie stosując 

różnorodność argumentów, skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w działaniu 

praktycznym, 

c) w zakresie aktywności: chętnie dzieli się swoimi pomysłami zachęcając innych 

do działania. 

3) Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) w zakresie wiedzy: nie opanował w pełni wiadomości określonych wymogami 

edukacyjnymi, zna i rozumie większość pojęć i zagadnień z tematyki zajęć 

edukacyjnych, 

b) w zakresie umiejętności: poprawnie stosuje umiejętności, rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi argumentować 

swoją wypowiedź, opisać sytuację problemową, wnioskować i stosować zdobytą 

wiedzę, 

c) w zakresie aktywności: zadania powierzone wykonuje samodzielnie, czynnie 

uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, wykonuje polecenia nauczyciela. 

4) Stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

a) w zakresie wiedzy: opanował wiadomości na poziomie nie przekraczającym 

wymagań niezbędnego minimum, zna i rozumie podstawowe pojęcia                            

i zagadnienia omawiane na lekcji, 

b) w zakresie umiejętności; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne                   

o średnim stopniu trudności, czasami prezentuje swoje myśli, odwzorowuje 

zdobytą wiedzę w oparciu o przebyte doświadczenia, 

c) w zakresie aktywności: współpracuje z grupą przy wsparciu kolegów  

i nauczyciela. 

5) Stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

a) w zakresie wiedzy: ma braki w opanowaniu minimum wymagań edukacyjnych, 

przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć,                   

w minimalnym stopniu opanował wiedzę omawianą na zajęciach 

dydaktycznych, 

b) w zakresie umiejętności: przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć 

argumenty podane przez innych i odwzorować praktyczne zastosowanie wiedzy, 

c) w zakresie aktywności: jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich 

prowadzeniu. 

6) Stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który:  

a) w zakresie wiedzy: nie opanował wiadomości określonych minimum wymagań 

edukacyjnych, nie zna podstawowych pojęć, nie opanował w stopniu 

minimalnym zagadnień poruszanych w czasie zajęć edukacyjnych,  

b) w zakresie umiejętności: nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim 

stopniu trudności, nie potrafi przy pomocy nauczyciela odwzorować 
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zaprezentowanych w czasie zajęć dydaktycznych praktycznych zastosowań 

wiedzy, 

c) w zakresie aktywności: nie włącza się w realizację zadań, ośmiesza innych, 

przeszkadza w pracy, blokuje aktywność.  

5. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

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

ustaloną ocenę. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

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

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

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

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków      

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii                   

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

12. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

14. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust.10                     

nie usprawiedliwia ucznia z nieobecności na tych zajęciach. 

 

§34 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w/g skali 

określonej w Statucie. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w roku szkolnym                      

w terminie ustalonym na zebraniu Rady Pedagogicznej poprzedzającym  rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego, po zapoznaniu się z kalendarzem organizacyjnym. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia                  

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej     

w Statucie. 

4. Klasyfikację przeprowadza zebranie plenarne Rady Pedagogicznej.  

5. Klasyfikowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną informacji 

wychowawcy klasy. 

6. Wychowawca klasy przekłada informacje wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Statutu Szkoły. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,              

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –  wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna                            

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

9. W Szkole organizuje się  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 zajęć praktycznych nauczyciel w porozumieniu z innymi 

nauczycielami  zajęć praktycznych uczącymi w danej klasie; 

2) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy                         

i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor  praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub 

kierownik praktycznej nauki zawodu. 

10. 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 związku z tym: 

1) nie później niż na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej  wychowawcy klas organizują spotkanie                         

z rodzicami (opiekunami prawnymi) swoich wychowanków celem 

poinformowania o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

2) informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów wpisują najpóźniej dwa dni przed planowanym 

spotkaniem z rodzicami do dziennika lekcyjnego. O przewidywanych ocenach 

nauczyciel informuje jednocześnie ucznia; 

3) w przypadku nieobecności rodzica (opiekuna prawnego) na spotkaniu, o którym 

mowa w pkt 1, wychowawca ma obowiązek przekazać wiadomość listownie, 

emailem lub telefonicznie (fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym); 

4) na dwa dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele mają obowiązek wpisać do dziennika lekcyjnego oceny 

końcowe z wszystkich przedmiotów. 

 

§35 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej 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. W takim przypadku wniosek ucznia lub 

jego rodziców (prawnych opiekunów) w   formie pisemnej (załącznik nr 1b) powinien 

być złożony u Dyrektora Szkoły przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

klasyfikującej uczniów. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu  poprzedzającym 

dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć praktycznych 

i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. W każdym przypadku terminy egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia Dyrektor 

Szkoły z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                     

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze   

obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie). 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego   

wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu 

nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

praktycznych. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

ust. 16. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 16 i §36 ust.1. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. 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 7 

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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17. 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; 

3) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

18. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 17 pkt 1 przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, o którym mowa 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

19. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w 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 szkole inne stanowisko  

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) psycholog szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

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

21. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §36 ust.1. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu 

c) 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. 

23. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa wyżej w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
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25. Przepisy ust.16-24 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem 

§32 ust.5 i §37 ust.1. 

27. 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. 

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

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

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

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady  przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

 

§36 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

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

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć praktycznych, praktyki 

zawodowej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

1) W skład komisji wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko   

kierownicze jako  – przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek 

komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być na własna prośbę  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w komisji 

egzaminacyjnej. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (załącznik nr 3) 

zawierający w szczególności:  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
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7. Do protokołu, o którym mowa w ust.6 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. 

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

programowo wyższej  i powtarza klasę. 

 

§37 

 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz  

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. 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, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

z zastrzeżeniem §32ust.5. 

 

§38 

 

1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,                      

o której mowa w §37 ust.2 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

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

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane                    

z tych zajęć. 
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ROZDZIAŁ IX 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

§39 

 

1. Wszelkie zmiany w Statucie (regulaminach, załącznikach) dokonuje Rada 

Pedagogiczna. 

2. Tworzenie załączników do Statutu leży w kompetencjach Rady Pedagogicznej. 

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Szkoły, o których mowa  

w §11 ust.1. 

4. Statut wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organy Szkoły. Jego kopia jest 

dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły. 

  

 

§40 

 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłej dużej i okrągłej małej oraz pieczątki firmowej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§41 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą: 

1) rekrutacji uczniów; 

2) klasyfikowania, promowania i oceniania uczniów; 

3) przeprowadzania egzaminów maturalnych; 

4) działalności dydaktyczno-wychowawczej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, 

dzienniki zajęć; 

5) działalności finansowej i administracyjno-gospodarczej; 

6) sprawozdawczości; 

7) księgi kontroli; 

8) protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej,  powołanych Zespołów, protokoły              

z przeprowadzonych egzaminów, Kronikę Szkoły. 

 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację Szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

 

 

§42 

 

1. Statut obowiązuje od dnia ……………………… 


