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Niniejszy Statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203z późn. zmianami); ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203 z późn zm.); ustawy z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

17.3.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 

649). 

 



Rozdział 1. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

2. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie zwany dalej szkołą jest placówką 
publiczną. 

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 

oraz w klasach sportowych i policyjnych podstawę programową kształcenia 

ogólnozawodowego. 

6. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

7. Siedziba szkoły: 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11, tel.: 774648070, 774648084, fax 

774515910. 

8. Szkoły tworzące Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie: 

1) Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie; 

wygaszane do dnia 31.08.2019 r.; 

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie na podbudowie gimnazjum; 

3) Publiczne Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie na 

podbudowie gimnazjum. 

9. W szkole organizowane są oddziały ogólnodostępne: 

1) gimnazjum sportowe (piłka nożna), 

2) liceum ogólnokształcące sportowe (piłka nożna); klasy sportowe działają na podstawie 

rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 671); 

3) liceum ogólnokształcące z klasą policyjną; klasę policyjną utworzono na podstawie 

innowacji pedagogicznej zarejestrowanej w Kuratorium Oświaty w Opolu pod 

numerem 187/WWSE-4036/187/2010; 

4) liceum ogólnokształcące z klasą strażacką; klasę strażacką utworzono na podstawie 

innowacji pedagogicznej zarejestrowanej w Kuratorium Oświaty w Opolu pod 

numerem ZSP.414.1.2017. 

10. Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza jest Starostwo Powiatowe 

w Opolu. 

11. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół im. Józefa Warszewicza sprawuje Opolski 

Kurator Oświaty, który wydaje organowi prowadzącemu zalecenia wynikające 

z pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

12. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 

§ 2. 
1. Szkoła posiada sztandar i logo.  

2. Sztandar szkoły jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei 

zawartych w statucie szkoły.  

3. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają sztandar szacunkiem, oddając mu należne 

honory. 
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4. W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w szkole przypina się na drzewcu 

sztandaru kokardę z czarnej wstążki. 

5. Szkoła występuje ze sztandarem podczas: 

1) uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego; 

2) pożegnania absolwentów, 

3) uroczystych apeli, 

4) zjazdów absolwentów, 

5) uroczystości patriotyczno – religijnych, w których bierze udział cała szkoła lub jej 

delegacja. 

6. Sztandar eksponowany jest w izbie tradycji. 

7. Opis ceremoniału szkolnego określa odrębny dokument. 

8. Logo szkoły jest używane w szczególności na: 

1) papierze firmowym; 

2) teczkach okolicznościowych; 

3) zaproszeniach, listach gratulacyjnych, podziękowaniach. 

9. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane 

dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze Szkołą. 
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Rozdział 2. 
Cele i zadania Zespołu Szkół 

 

§ 3. 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny 

zestaw programów nauczania  oraz  Program Wychowawczo – Profilaktyczny, o którym 

mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe, dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska.  

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 
edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

4. Głównymi celami szkoły są: 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju. 

5. Celem kształcenia ogólnego jest: 

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

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz 

uczenia się przez całe życie. 

6. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 
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3) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

5) konsekwentne i zaangażowane realizowanie programów nauczania, które zawierają 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym 

planem nauczania oraz bieżące przekazywanie aktualnych trendów w postępie 

naukowo - technicznym i organizacji umożliwiające kontynuowanie nauki na wyższym 

poziomie lub wykonywanie wybranego zawodu; 

6) inspirowanie zachowań ukierunkowanych na samowychowywanie, samokształcenie 

i kierowanie własnym rozwojem; 

7) ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy 

społeczne i zapoznawanie uczniów z mechanizmami i procesami życia społecznego; 

8) uświadamianie potrzeb społecznych, rodzinnych, zdrowotnych i ekologicznych,  

9) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

poprzez naukę rodzimego języka oraz własnej historii i kultury, kultywowanie 

charakterystycznych dla danego środowiska tradycji i wartości oraz wpajanie ich 

uczniom w ramach realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, a także 

przekazywanie podstaw myśli filozoficznej, kultury informacyjnej i zasad obrony 

cywilnej; 

10) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt 

z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz rozpoznawanie zagrożeń 

środowiskowych poprzez przeprowadzanie ankiet i badań oraz kształtowanie 

środowiska wychowawczego; 

11) organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna; 

12) dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w ramach realizacji 

indywidualnych programów nauczania oraz umożliwianie ukończenia danej szkoły w 

skróconym czasie; prowadzenie kół zainteresowań; 

13) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

14) udzielanie uczniom stałej lub doraźnej pomocy materialnej np. w formie zapomogi oraz 

organizację wypłat w ramach funduszy stypendialnych: 

a) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

b) stypendium uczniowskie w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 

c) stypendium dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 

15) respektowanie postanowień zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

§ 4. 
1. Zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze szkoły określone Statutem, 

programami nauczania oraz postanowieniami Rady Pedagogicznej realizują nauczyciele 

uczący poszczególnych przedmiotów, wychowawcy internatu oraz specjaliści. 

2. Zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w następujących 

formach: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia specjalistyczne dla klas sportowych, policyjnych i strażackich; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;  

4) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
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5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu. 

 

§ 5. 
1. Podstawowym zadaniem kształcenia jest pomoc uczniom w stworzeniu własnego warsztatu 

pracy intelektualnej. Przygotowanie do dokonywania dojrzałych wyborów, pełnego 

i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem, a 

ponadto: 

1) rozszerzanie wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami 

uczniów w celu przygotowania ich do studiów i pracy zawodowej; 

2) ułatwianie samoidentyfikacji kulturowej, poszukiwania własnej tożsamości 

i budowania własnego wizerunku; 

3) przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym 

oraz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i zabawy; 

4) przygotowanie do udziału w życiu społeczności z pełnym szacunkiem dla wartości 

uniwersalnych, godności i jedności świata natury; 

5) stworzenie warunków sprzyjających realizacji celów życiowych uczniów rozwoju ich 

zainteresowań, pracy indywidualnej nad wybranymi dziedzinami wiedzy; 

6) sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia, refleksji wobec własnej 

hierarchii wartości, umożliwianie tworzenia warsztatu pracy intelektualnej; 

7) wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie aktywności w różnorodnych dziedzinach 

sztuki, nauki, technik, sportu, a także w ramach zajęć czasu wolnego; 

8) wspieranie aktywnych i innowacyjnych postaw wobec świata. 

2. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla 

poszczególnych przedmiotów oraz programami opracowanymi przez Komendę Miejską 
Policji w Opolu w ramach innowacji pedagogicznej dla klas policyjnych, Komendę Miejską 
Straży Pożarnej w Opolu w ramach innowacji pedagogicznej dla klas strażackich oraz 

Polski Związek Piłki Nożnej w klasach sportowych. Programy nauczania gwarantują 
uczniom warunki do nabywania wiedzy, sprawności i nawyków: 

1) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

2) nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie 

modyfikacjami. Prowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym 

kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian; 

3) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi 

być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i 

uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości 

uczniów; 

4) nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 

obowiązani są uwzględnić poniższe zasady: 

a) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

b) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi 

w podstawie programowej; 

c) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 

d) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

5) program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny; 
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6) program nauczania zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

b) treści zgodne z treściami nauczania w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz 

warunków, w jakich program będzie realizowany; 

d) opis założonych osiągnięć ucznia; 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

7) dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu 

nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania 

zaproponowanego przez nauczyciela lub nauczycieli programu. W przypadku 

wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii 

o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 

dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu 

przedmiotowego funkcjonującego w szkole; 

8) opinia, o której mowa zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 
programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych 

uczniów; 

9) opinia o programie powinna być wydana w ciągi 14 dni; 

10) program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku 

szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania. 

11) dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego 

podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go 

w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów 

przedmiotowych w terminie do 15 czerwca każdego roku. 

12) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

3. Oprócz programów nauczania nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany podręcznik nauczyciel przedstawia 

dyrektorowi szkoły. Rada pedagogiczna na prośbę dyrektora opiniuje zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie 

więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły dopuszcza 

do użytku i podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Szkolny 

zestaw nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W 

uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i 

szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w 

trakcie roku szkolnego. 

4. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z respektowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Szczegółowe zasady opieki nad młodzieżą w czasie zajęć edukacyjnych i 

pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć (podczas ich przebywania na terenie 

szkoły), w czasie wyjść, wyjazdów i wycieczek, w tym dotyczące przepisów organizacyjno-

porządkowych pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole są określone przez regulamin 
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pracy szkoły zatwierdzony przez dyrektora. W szczególności uczniowie mają prawo do 

opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi. Warunki pobytu w 

szkole zapewniają uczniom bezpieczeństwo. Nauczyciele zapewniają uczniom opiekę 
podczas przerw, okienek oraz uczniom oczekującym na transport (w tym celu 

wykorzystywane są czytelnia, pracownia internetowa, świetlica w internacie). W celu 

wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła dysponuje stołówką z której mogą 
korzystać wszyscy uczniowie. Nad uczniami, którzy z uwagi na stan zdrowia lub sytuację 
rodzinną znajdują się w sytuacji odbiegającej od przyjętej w lokalnym środowisku normy, 

szkoła stosuje w miarę posiadanych środków szczególne formy opieki, które dotyczą: 
1) pomocy materialnej: stałej lub doraźnej m.in. w formie stypendiów; 

2) zwiększonej pomocy i opieki dla pierwszoklasistów (danej szkoły). 

5. W ramach opieki nad uczniami Zespół Szkół umożliwia przygotowanie na terenie szkoły 

dystrybucji gorących posiłków i napojów oraz wspiera inicjatywy społeczne wśród 

młodzieży. 

6. W szkole opracowano i wdrożono procedury zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz 

sposoby rozwiązywania konfliktów wśród społeczności szkolnej.  

 

§ 6. 
1. W ramach zadań wychowawczych i profilaktyki szkoła pomaga uczniom w uzyskaniu 

orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, przyswojeniu sobie zasad personalizacji życia 

w rodzinie i w szerszej społeczności oraz właściwego kształtowania etyki pracy. Pomaga w 

uporządkowaniu chaosu w sferze wartości utrudniającego młodzieży zdobycie rozeznania 

etycznego oraz wprowadza ucznia w kontakty społeczne z równoczesnym rozwijaniem 

wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny 

opracowuje powołany w tym celu przez dyrektora zespół składający się z członków Rady 

Pedagogicznej, które uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i 

samorządu uczniowskiego. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”. 

3. Przy powierzaniu wychowawstwa dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej 

efektywności dyrektor uwzględnia w miarę możliwości zasadę by wychowawca prowadził 

dany oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły. Przy powierzaniu 

wychowawstwa oddziału konkretnemu nauczycielowi oraz w trakcie trwania cyklu 

nauczania dyrektor uwzględnia uwagi rodziców a w szczególności zasięga opinii ich 

reprezentantów i na tej podstawie wprowadza ewentualne zmiany. 

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

szczególności: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań m.in.: 

1) otacza indywidualną opieką wychowanka; 

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

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie powierzonej jego opiece, uzgadniając 

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
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tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, które dotyczy okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach, 

c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d) zapoznania ich z kryteriami ocen z przedmiotów i sprawowania oraz ze Statutem; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami internatu oraz innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb 

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;  

6) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych np.: Wojewódzkiego 

Ośrodka Metodycznego w Opolu, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Opolu. W przypadku powstania takiej potrzeby, zainteresowany nauczyciel zgłasza 

wniosek dyrektorowi, który podejmuje stosowną decyzję w tym zakresie, 

7) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

6. Obowiązkiem wychowawcy jest także prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału 

i indywidualnej dokumentacji szkolnej ucznia. 

7. Spełnianie zadań wychowawcy w zakresie utrzymywania kontaktu z rodzicami realizowane 

jest w formie spotkań i konsultacji. Wychowawca wspólnie z rodzicami ustala tryb 

konsultacji i informowania o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce, które obejmują: 
1) wywiadówki okresowe; 

2) wywiadówki śródroczne; 

3) dyżury wychowawcy (1 raz w miesiącu); 

4) bieżące kontakty z rodzicami w razie powstania takiej konieczności. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w razie naruszenia obowiązków nauczyciela-

wychowawcy oraz nierespektowania praw uczniów, na umotywowany wniosek Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (wniosek łączony) może nastąpić zmiana 

nauczyciela-wychowawcy. W tym celu dyrektor zwołuje posiedzenie komisji rozjemczej. 

Komisja rozjemcza po rozpatrzeniu w/w wniosku, zapoznaniu z nim zainteresowanego 

nauczyciela-wychowawcy i po wysłuchaniu jego stanowiska, podejmuje decyzję – 

obowiązującą dla zainteresowanych stron. Od podjętej decyzji każdej ze stron przysługuje 

odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w ciągu 14 dni poprzez 

komisję rozjemczą. 
9. Formy realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy uwzględniają wiek uczniów, ich 

potrzeby oraz warunki środowiskowe. 

10. Wychowawca danego oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

 

§ 7. 
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §2  niniejszego Statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z regulaminem. Harmonogram pełnienia 

dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7:30 

i trwa do zakończenia zajęć w szkole; 
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3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie 

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskim na zajęciach wychowania fizycznego, 

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę 
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły; 

12) ogrodzenie terenu szkoły; 

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych; 

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

16) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, 

pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu w apteczki zaopatrzone 

w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania 

tej pomocy; 

17) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów; 

18) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

treningów piłkarskich, samoobrony poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry 

oraz innych urządzeń, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla 

zdrowia ćwiczących i trenujących. 

2. Szkoła umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, w formie ubezpieczenia zbiorowego. 

3. Obowiązkiem wszystkich rodziców / prawnych opiekunów jest wykupienie ubezpieczenia 

od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także 

nauczycieli. 

4. Budynki szkoły oraz teren szkolny są objęte nadzorem kamer w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki i są oznakowane tabliczkami 

informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”. 

5. System monitoringu jest zgłoszony do Komendy Policji w Niemodlinie. 

6. Centralny system sygnalizacji pożarowej w internacie podłączony jest do Powiatowej 

Straży Pożarnej w Opolu. 
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Rozdział 3. 
Organy zespołu szkół 

 

§ 8. 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Mieszkańców. 

 

§ 9. 
1. Dyrektor: 

1) dyrektorem może być nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne i co 

najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku pedagogicznym, w pełnym wymiarze 

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub nauczyciel akademicki; 

2) wyboru kandydata na stanowisko dyrektora dokonuje organ prowadzący szkołę 
w wyniku konkursu przeprowadzonego zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyboru dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i powierza mu pełnienie 

funkcji po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół i przy braku 

sprzeciwu Opolskiego Kuratora Oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą. 
2. Dyrektora powołuje się na okres 5 lat. 

3. Dyrektor kieruje pracą szkoły i pełni obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli i innych 

pracowników niepedagogicznych, a w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

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 i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych: 

gimnazjalnego, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

przeprowadzanych  w szkole; 

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

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

specjalnego ucznia. 
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4. Dyrektor jest obowiązany powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na 

terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat o przyjęciu go 

odpowiednio do szkoły oraz o zmianach w spełnianiu przez niego obowiązku nauki. 

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie określonej przepisami dokumentacji i 

właściwe dokumentowanie w niej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej, a w szczególności: 

1) księgi uczniów;  

2) dzienników zajęć edukacyjnych;  

3) arkuszy ocen. 

6. Dyrektor jako kierownik szkoły: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 

2) przyznaje nagrody i premie oraz udziela kar porządkowych nauczycielom i pozostałym 

pracownikom; 

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii właściwej rady pedagogicznej o nadanie 

odznaczeń i udzielenie wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

7. Dyrektor wydaje: 

1) zarządzenia, które są aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw 

bieżących oraz spraw z zakresu prawa pracy; 

2) decyzje – jeżeli przepis prawa tak stanowi. 

Projekty zarządzeń dyrektor uzgadnia z organami społecznymi zespołu, jeżeli wynika to z 

przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy. 

8. Wykonywanie nadzoru pedagogicznego ma na celu kontrolę osiągania wyznaczonych 

standardów stosowania przez nauczycieli ustalonych metod i programów nauczania oraz 

systemów sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

9. Dyrektor w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły. 

10. Odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska może nastąpić: 
1) na własną prośbę zainteresowanego, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem; 

2) na wniosek organu prowadzącego; 

3) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

 

§ 10. 
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole Szkół. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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



Rozdział 3. 

14 

 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i uchwala. 

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

najmniej połowy jej członków. 

6. W szkole obowiązuje Regulamin Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej są 
protokołowane. 

7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 11. 
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla 

uchwały rady pedagogicznej w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa. 

 

§ 12. 
1. W szkole funkcjonuje Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przyjęty przez ogół 

rodziców, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. W przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca 

dyrektorowi szkoły opracowanie w uwzględnieniu z organem prowadzącym takiego 

programu i harmonogramu; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

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

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

7. Fundusze te mogą być przechowywane  na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i 

likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są 
uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 13. 
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. 
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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; 

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 i jednocześnie 

opiekuna szkolnej rady wolontariatu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

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

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

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

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

8. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) 
w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 

§ 14. 
1. Organy szkoły informują się wzajemnie o wynikach swej pracy, przedkładając sobie do 

wiadomości okresowe sprawozdania w tym zakresie i podjęte uchwały. 

2. Spory pomiędzy organami Zespołu Szkół rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu, w 

którym udział biorą wyznaczeni przedstawiciele. 

3. Termin posiedzenia polubownego ustala dyrektor. 

4. Z posiedzenia polubownego sporządzany jest protokół przechowywany przez dyrektora. 

 

§ 15. 
1. Dla rozwiązania sytuacji konfliktowych i spornych powoływana jest komisja rozjemcza. 

2. Komisja rozjemcza powoływana jest przez dyrektora szkoły w sytuacji powstania sporu 

(konfliktu) na okres niezbędny do jego rozwiązania. 

3. W skład komisji rozjemczej wchodzą: 
1) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący; 

2) przedstawiciel organu nadzorującego; 

3) przedstawiciel organu prowadzącego; 

4) przedstawiciel rady rodziców; 

5) przedstawiciel rady pedagogicznej; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego z wyłączeniem przypadków, które dotyczą 
nauczycieli i dyrektora. 

4. Skład komisji rozjemczej podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zatwierdzeniu 

przez dyrektora. 

5. Każdy członek komisji rozjemczej na jej posiedzeniu dysponuje jednym głosem. 
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6. Rozstrzygnięcie każdego sporu następuje w wyniku tajnego głosowania, a postanowienia 

komisji rozjemczej są obowiązujące dla stron sporu. 

7. Posiedzenia komisji rozjemczej odbywają się w obecności zainteresowanych stron w 

terminie ustalonym przez dyrektora. 

8. Każda ze stron sporu lub osób zainteresowanych może uczestniczyć w posiedzeniach 

komisji rozjemczej ze swoim pełnomocnikiem lub być przez niego reprezentowana jako 

rzecznika swoich interesów, a ucznia (na wyraźne jego życzenie) dodatkowo może 

reprezentować jego wychowawca. 

9. Z posiedzenia komisji rozjemczej sporządzany jest protokół, przechowywany przez 

dyrektora. 

 

§ 16. 
1. Dopuszcza się możliwość działania w szkole organizacji i stowarzyszeń, których cele 

statutowe zakładają działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie 

form pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację wyraża dyrektor po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i rady rodziców.   

3. Wykaz działających stowarzyszeń i organizacji wywieszany jest na szkolnej tablicy 

ogłoszeń. 
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Rozdział 4. 
Organizacja kształcenia, wychowania i opieki 

 

§ 17. 
1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz ich wymiar określają 

ramowe plany nauczania, które są podstawowym dokumentem organizującym szkolne 

nauczanie, oparte są na podstawie programowej, która zawiera obowiązkowe na danym 

etapie kształcenia zestawy treści nauczania oraz umiejętności, które umożliwiają ustalenie 

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, decydują jakich przedmiotów uczy 

się w szkole, a więc jaką strukturę wiedzy otrzymuje uczeń i zawierają: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów określonych odrębnie 

dla uczniów poszczególnych rodzajów szkół; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

i specjalistyczne; 

3) kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu. 

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w okresie roku 

szkolnego, który rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia 

następnego roku kalendarzowego. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji letnich wynikają ze szczegółowych przepisów 

w sprawie organizacji roku szkolnego wydanych przez właściwe organy. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki oraz ogólne warunki 

funkcjonowania szkoły, w tym ilość godzin dla uczniów w danym roku szkolnym, określają 
arkusze organizacyjne szkoły opracowane przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku. Tworzone są na podstawie programów nauczania i planu finansowego szkoły 

oraz ustaleń dotyczących zasad tworzenia oddziałów i podziału ich na grupy. Arkusze 

organizacyjne szkoły zatwierdza do dnia 30 maja danego roku organ prowadzący szkołę. 
5. Zmiany arkuszy organizacyjnych dokonywane są w formie aneksu. 

6. Arkusze organizacyjne szkoły określają liczbę pracowników realizujących programy w 

szkole, wykaz przedmiotów i zajęć, liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków zabezpieczonych 

przez organ prowadzący. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział powinien liczyć 
nie mniej niż 24 uczniów ( za zgodą organu prowadzącego ilość uczniów w oddziale może 

być mniejsza). 

8. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne 

nie są krótsze niż 5 minut, co najmniej jedna przerwa międzylekcyjna wynosi minimalnie 

15 minut. 

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

wymiarze od 30 do 60 minut. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze 

zarządzenia dyrektora szkoły. 

11. Ponadto zajęcia w szkole prowadzone są w grupach tworzonych z poszczególnych 

oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy w ramach zajęć wymagających 
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specjalnych warunków nauki i zachowania bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wysokości 

środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz przepisów dotyczących ramowych 

planów nauczania. 

12. W strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego zajęcia prowadzone są z: zajęć z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów 

w zakresie rozszerzonym, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych dla 

danych specjalizacji zawodowych. 

13. Dopuszcza się podział na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych biorąc pod uwagę 
wybór poziomu nauczania języków nowożytnych: 

1) Gimnazjum: 

a) poziom „III.0” dla początkujących, 

b) poziom „III.1”  dla kontynuujących naukę,  
2) Liceum Ogólnokształcące: 

a) poziom „IV.0”  dla początkujących, 

b) poziom „IV.1p.” w zakresie podstawowym, 

c) poziom „IV.1r.”  w zakresie rozszerzonym. 

14. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w 

ramach 14 godzin wychowania do życia w rodzinie w każdej klasie, w tym po 5 godzin z 

podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 
 

§ 18. 
Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 

zasady: 

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 

 

§ 19. 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 programów nauczania 

oraz formułowaniu oceny. 

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego ustala rada pedagogiczna w formie 

podjętej uchwały w tej sprawie po zapoznaniu z nimi uczniów i ich rodziców. 

3. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 

programu nauczania. 

 

§ 20. 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 
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2. Uczeń kończy szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Warunkiem uzyskania świadectwa 

maturalnego jest przystąpienie i zdanie egzaminu maturalnego. 

3. Podstawą przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego jest ustawa z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. poz. 959). 

4. Zgodnie z art. 42 ust. 2b pkt 1 KN w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz w wymiarze określonym w zależności od rodzaju palcówki i zajmowanego przez 

nauczyciela stanowiska nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu  

części ustnej egzaminu maturalnego. 

5. W ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z 

potrzeb i zainteresowań uczniów nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego z wyjątkiem części 

ustnej. 

 

  



Rozdział 5. 

20 

 

Rozdział 5. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 21. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

2. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom. 

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest 

dobrowolny. 

 

§ 22. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

udzielanej uczniom. 

3. Uczniów obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynikającą w 

szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 
jeśli taka potrzeba wystąpi. 

 

§ 23. 
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 

2) wychowawcy klas; 

3) wychowawcy grup wychowawczych  w internacie; 

4) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej: 

5) pedagog; 

6) doradca zawodowy; 

7) trener mentalny. 
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2. Do zadań nauczycieli, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych  w 

internacie i specjalistów należy: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań. 
3. W celu współpracy w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor szkoły uzgadnia jej warunki z: 

1) rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami); 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, zwanymi  dalej 

„poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy szkolnego, wychowawcy internatu lub specjalisty 

prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego;  

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

§ 24. 
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych  zajęć o charakterze terapeutycznym (w miarę 
potrzeby);  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 
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6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 

2. Godzina zajęć, o których mowa w pkt 1-6 trwa 45 minut.  

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych . 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

4. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się. 
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

7. Zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów. 

8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

9. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym; 

2) indywidualnie z uczniem. 

10. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, 

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy klas, wychowawcy grup wychowawczych w internacie i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy. 

 

§ 25. 
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej, trener oraz specjalista 

niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują 
o tym wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy informuje wszystkich nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy - jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę. 
3. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej 

pracy z uczniem, współpracując z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz, w 

zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z 
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uczniem, poradnią lub innymi osobami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Wychowawcy i specjaliści udzielający uczniowi pomocy wspierają nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do 

możliwości psychofizycznych ucznia i formułują wnioski dotyczące dalszych działań. 
5. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej uczniowi pomocy, formułują 

wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę jego funkcjonowania.  

6. W przypadku gdy udzielana uczniowi pomoc nie przynosi efektów i nie następuje poprawa 

jego funkcjonowania, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić  do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej 

diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego 

problemu. 

 

§ 26. 
Szkoła umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z przyjętym 

Regulaminem warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 

 

§ 27. 
1. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w 

sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów w 

indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności 

w domu rodzinnym. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu 

nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu 

opinii rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od 

realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są 
realizowane. 

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin, dla uczniów liceum - od 

12 do 16 godzin. 

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 

10. Dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z 

obserwacji funkcjonowania ucznia, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim 

uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym 

nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym. 
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11. Dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w 

szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

 

§ 28. 
1. Dyrektor szkoły może w trybie administracyjnym wydać zezwolenie na spełnianie 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
2. W szkole obowiązuje Regulamin spełniania obowiązku nauki poza szkołą. 

 

§ 29. 
1. W Zespole Szkół funkcjonuje Zespół Wychowawczy. 

2. Na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego wychowawcy omawiają: 
1) działania wspierające konkretnego ucznia wskazanego do objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 
2) wspólny plan działań wspierających dla uczniów o jednorodnych potrzebach; 

3) poziom efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole;  

4) podejmowane działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

5) działania wychowawczo-profilaktyczne; 

6) działania z zakresu doradztwa zawodowego; 

7) zakres i konieczność podjęcia współpracy z rodzicami, poradniami, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

3. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą wychowawcy klas, wychowawcy internatu, 

pozostali specjaliści zatrudnieni w szkole. 

4. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego odbywają się w miarę potrzeb, ale co najmniej 

cztery razy w roku szkolnym. 

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców klas, wychowawców internatu i 

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają 
poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 
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Rozdział 6. 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

§ 30. 
1. W Zespole Szkół funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który 

obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania ucznia do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia.  

2. Szkoła wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

organizując pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w ramach zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

3. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizują nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy, psycholodzy, specjaliści i szkolny doradca zawodowy  przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy. 

4. Celem doradztwa zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

2) kształtowanie u uczniów proaktywnych postaw sprzyjających twórczemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym; 

3) przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. bezrobocia, 

adaptacji do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej; 

4) przygotowanie uczniów do roli pracownika. 
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Rozdział 7. 
Wewnątrzszkolny system oceniania zespołu szkół 

 

Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

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

2015 poz. 843 z późn. zm.). 

 

§ 31. 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia Zespołu Szkół odbywa się poprzez 

ocenianie wewnątrzszkolne. 

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 jego rozwoju; 

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

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

§ 32. 
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące, ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny zachowania, według skali i 

w formach przyjętych w Zespole Szkół; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania; 

6) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu. 

 

§ 33. 
1. Ustala się formy, częstotliwość, narzędzia i zasady oceniania: 

1) Formy kontroli: 

a) prace pisemne: 

b) prace klasowe trwające dwie jednostki lekcyjne, 

c) sprawdziany trwające jedną jednostkę lekcyjną, 
d) dyktanda, 

e) kartkówki, 

f) prace ucznia wykonane podczas lekcji, 

g) testy osiągnięć szkolnych, 

h) zadania domowe i samodzielne opracowania, w tym projekty. 

2) odpowiedzi ustne: 

a) odpytywanie uczniów, 
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b) aktywność uczniów, 

c) referowanie zagadnień przygotowanych przez uczniów podczas lekcji lub jako 

zadania domowe. 

2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

3. Ustala się minimalną ilość ocen: 

1) co najmniej 3 oceny w ciągu semestru przy wymiarze 1 godziny tygodniowo, w tym co 

najmniej jedna ocena ze sprawdzianu; 

2) co najmniej 5 ocen w ciągu semestru przy wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo, w 

tym co najmniej dwie oceny ze sprawdzianu; 

3) w Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum w klasach sportowych co najmniej 50% 

ocen w stosunku do tygodniowego wymiaru godzin wychowania fizycznego. 

4. Nauczyciel planuje i informuje uczniów o formach kontroli oraz częstotliwości oceniania. 

5. Nauczyciel sprawdza wiadomości ucznia w formie ustnej i pisemnej. Wiadomości ucznia 

powinny obejmować podstawową wiedzę niezbędną do realizacji dalszej partii materiału 

zgodnie z podstawą programową. 
6. Nauczyciel informuje uczniów o pracy klasowej (pisemnej) określonej w pkt 1 lit. a, z 

tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, a termin zaznacza w dzienniku. 

Termin ustala z innymi uczącymi w danej klasie, by w ciągu dnia nie było więcej niż jednej 

pracy klasowej lub sprawdzianu. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć najwyżej cztery 

prace pisemne (dotyczy to sprawdzianów i prac klasowych), przy czym tylko jedną pracę 
w ciągu dnia. Nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów, których termin jest 

przekładany. Kartkówka oraz dyktando nie muszą być zapowiadane. 

7. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel udostępnia do wglądu uczniom i rodzicom na ich 

prośbę. 
8. Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenianych prac w terminie nie 

późniejszym niż trzy tygodnie po pracy pisemnej, chyba, że zachodzą okoliczności losowe, 

które to uniemożliwiają ( np. choroba, wyjazd służbowy). 

9. Zapowiedziane prace pisemne dla ucznia są obowiązkowe. 

10. Jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie mógł pisać pracy pisemnej w terminie 

ustalonym dla klasy, to powinien to uczynić w terminie dodatkowym ustalonym przez 

nauczyciela, nie później niż w ciągu 14 dni od ustania nieobecności.  

11. Uczeń może tylko jeden raz poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z prac klasowych i 

sprawdzianów. Formę poprawy określa nauczyciel. Poprawy zapowiedzianych prac 

pisemnych dokonuje się w klasie na lekcji lub na zajęciach dodatkowych w terminie do 14 

dni. 

12. Uczeń może w ciągu semestru: 

1) nie przygotować się do lekcji (-np.) dwukrotnie z przedmiotów o wymiarze 

tygodniowym 3 i więcej godzin i jeden raz z przedmiotów o wymiarze 1 i 2 godziny 

tygodniowo; 

2) na miesiąc przed klasyfikacją uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zajęć 
edukacyjnych; 

3) nie odrobić pracy domowej (-bz.) dwukrotnie z przedmiotów o wymiarze tygodniowym 

3 i więcej godzin i jeden raz z przedmiotów o wymiarze 1 i 2 godziny tygodniowo. 

Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje brak w 

dzienniku lekcyjnym wpisując odpowiednie oznaczenie. W przypadku niepoinformowania 

nauczyciela uczeń nieprzygotowany otrzymuje ocenę niedostateczną. Prawo zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji, nieodrobienia pracy domowej, nie ma zastosowania do 

zapowiedzianych prac pisemnych, prac domowych i lektur. Zgłoszenie nieprzygotowania 

do zajęć edukacyjnych nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem braku zadania. Wyjątek to 

długotrwała nieobecność spowodowana chorobą (co najmniej 5 dni roboczych). W 
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przypadku takiej nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w ustalonym przez 

nauczyciela terminie. 

13. Oceny za prace klasowe, sprawdziany wpisywane są kolorem czerwonym, za kartkówki, 

odpowiedzi ustne kolorem niebieskim lub czarnym w kolumnach odpowiednio 

oznaczonych przez nauczyciela. 

 

§ 34. 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, dotyczy to form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności oraz ich częstotliwości; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny z 

zachowania. 

 

§ 35. 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

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

ustaloną ocenę. Ocena pracy pisemnej powinna zawierać komentarz (nie dotyczy to 

systemu punktowego). 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi 

lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela. 

 

§ 36. 
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. Szczegółowe zapisy dotyczące organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zawiera rozdział 5 statutu szkoły. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a 

w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 37. 
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z 

wychowania fizycznego, treningów piłkarskich, samoobrony, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej. 
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2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego. W tym przypadku uczeń nie ćwiczy na zajęciach wychowania fizycznego i 

przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Rodzice (prawni opiekunowie) w 

oświadczeniu przekazanym dyrekcji szkoły deklarują wzięcie odpowiedzialności za 

zwolnionego ucznia niepełnoletniego podczas trwania zajęć. W przypadku braku deklaracji 

ze strony rodziców (prawnych opiekunów) uczeń ma obowiązek pozostać na zajęciach pod 

opieką nauczyciela. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej lub technologii informacyjnej w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

5. 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 głęboka dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

§ 38. 
1. Klasyfikowanie przeprowadza się w dwóch semestrach: 

1) I semestr trwa od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych, lub do końca stycznia (w 

zależności od ustalonych terminów trwania ferii); 

2) II semestr trwa od zakończenia ferii zimowych lub od 1 lutego (w zależności od 

ustalonych terminów trwania ferii) do zakończenia zajęć w roku szkolnym. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

oraz ustaleniu - według skali ustalonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

zachowania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej w rozporządzeniu. 

4. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed 

zakończeniem zajęć w roku szkolnym nie później niż jeden dzień przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

5. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu wychowawca klasy 

powiadamia o tym rodziców (prawnych opiekunów) na 30 dni przed zakończeniem 

semestru/roku szkolnego lub na ostatniej wywiadówce przed klasyfikacją. Jeżeli 

bezpośredni kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) nie jest możliwy, wychowawca 

przekazuje im informację o zagrożeniu w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej 

(sposób poinformowania ma być skuteczny i odnotowany w dzienniku). 

6. W przypadku rażącego zaniedbania przez ucznia szkolnego obowiązku nauki możliwe jest 

wystawienie oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowania nawet, jeżeli na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie zostało wystawione zagrożenie. 
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7. Oceny klasyfikacyjne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących. 

8. Ocena semestralna (roczna) jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych 

w ciągu semestru (roku szkolnego) i jest ustalana w oparciu o poniższe przedziały (z 

zastrzeżeniem punktu 11): 

1) <0 ; 1,75) - ocena niedostateczna; 

2) <1,75 ; 2,75) - ocena dopuszczająca; 

3) <2,75 ; 3,75) - ocena dostateczna; 

4) <3,75 ; 4,75) - ocena dobra; 

5) <4,75 ; 5,75) - ocena bardzo dobra; 

6) <5,75 ; 6) - ocena celująca. 

9. Waga poszczególnych ocen z wyłączeniem wychowania fizycznego jest następująca: 

1) test diagnozujący – waga 0 

2) aktywność na lekcji – waga 1 

3) zadanie domowe – waga 1 

4) ćwiczenia, zeszyt – waga 1 

5) praca na lekcji – waga 1 lub 2 

6) odpowiedź ustna – waga 2 lub 3 

7) referat – waga 2 lub 3 

8) prezentacja – waga 2 lub 3 

9) kartkówki – waga 2 lub 3 

10) sprawdziany – waga 4 lub 5 

11) prace klasowe – waga 4 lub 5 

12) laureat konkursu – waga 6. 

10. Waga poszczególnych ocen z wychowania fizycznego jest następująca: 

1) zajęcia pozalekcyjne – waga 3 

2) sprawność motoryczna – waga 3 

3) prowadzenie zajęć - rozgrzewka – waga 3 

4) aktywna postawa podczas lekcji – waga 5 

5) sprawdzian umiejętności – praktyka  – waga 5 

6) zawody sportowe – waga 3 

7) zawody sportowe- powiatowe – waga 4 

8) zawody sportowe – wojewódzkie – waga 5 

9) zawody sportowe- ogólnopolskie – waga 6 

11. Uczeń uzyskuje ocenę: 
1) celującą (semestralną, roczną) – jeśli spełnił wymagania określone w punkcie 8 lub 

uzyskał tytuł laureata (finalisty – zajmując miejsca od I do III na szczeblu 

wojewódzkim) Wojewódzkiego (Ogólnopolskiego) Konkursu Przedmiotowego bądź 
Olimpiady Przedmiotowej, 

2) dopuszczającą (roczną) – jeśli osiągnął średnią ocen min. 1,75 z ocen cząstkowych z 

całego roku szkolnego. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał ocenę/oceny niedostateczne 

może zostać zobowiązany przez nauczyciela do zaliczenia materiału z zakresu podstawy 

programowej danego semestru. Nauczyciel uzgadnia z uczniem formę i termin zdawania 

materiału. 

 

§ 39. 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W przypadku, gdy przedmiot 

jest nauczany na poziomie podstawowym i rozszerzonym przez dwóch nauczycieli, to 
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ocena śródroczna i roczna ustalana jest wspólnie, a warunkiem uzyskania pozytywnej oceny 

przez ucznia jest otrzymanie pozytywnych wyników z obu przedmiotów. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca wg przyjętego 

systemu punktowego. 

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

średniej oceny zalicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

5. Przy ustalaniu oceny rocznej podstawą wystawienia są wszystkie oceny uzyskane przez 

ucznia w ciągu roku szkolnego oraz udział i wyniki uzyskane w konkursach 

przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i artystycznych. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego w 

gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum i w szkole 

ponadgimnazjalnej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną. 

8. Uczniowie, którzy w wyniku konkursu przedmiotowego na szczeblu gminnym 

zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich otrzymują z danego przedmiotu co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
 

§ 40. 
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne określone zostały w § 9 ust.1 

cytowanego wyżej rozporządzenia i są stosowane w Zespole Szkół jako stopnie:  

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 kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen poprzez stosowanie znaku „+”. 

3. W punktowym systemie oceny od niedostatecznej do celującej stosuje się przelicznik: 

1) ocena niedostateczna do 40% poprawnych odpowiedzi, 

2) ocena dopuszczająca od 41% do 47% poprawnych odpowiedzi, 

3) ocena dopuszczający plus od 48% do 55% poprawnych odpowiedzi, 

4) ocena dostateczna od 56% do 65% poprawnych odpowiedzi, 

5) ocena dostateczny plus od 66% do 75% poprawnych odpowiedzi, 

6) ocena dobra od 76% do 82% poprawnych odpowiedzi, 

7) ocena dobry plus od 83% do 90% poprawnych odpowiedzi, 

8) ocena bardzo dobra od 91% do 95% poprawnych odpowiedzi, 

9) ocena bardzo dobry plus od 96% do 100% poprawnych odpowiedzi, 

10) ocena celująca powyżej 100% poprawnych odpowiedzi plus zagadnienia wykraczające 

poza program nauczania. 

4. Aby uzyskać ocenę celującą uczeń zobowiązany jest do zdobycia co najmniej 96% z 

możliwych punktów oraz musi rozwiązać zadanie sprawdzające wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza obowiązujący program nauczania. 

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

zachowania. 

 

§ 41. 
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Ogólne kryteria oceniania: 

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania 

danej klasy, 

4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia, 

5) osiągnął na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata lub finalisty; 

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

3) potrafi zastosować posiadaną widzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na 

szczeblu gminy (1, 2, 3 miejsce) i powiatu (1-5); 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na 

poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych zawartych w podstawach 

programowych, 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych 

danego przedmiotu w klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

 

§ 42. 
1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do korzystania z dziennika elektronicznego: 

analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, 

wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły. 
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2. Rodzice/prawni opiekunowie) ucznia po śródrocznej i rocznej klasyfikacji otrzymują 
informację zawierającą: 
1) wyniki klasyfikacji; 

2) postępy ucznia i efekty jego pracy; 

3) napotykane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych; 

4) informacje o zachowaniu na terenie szkoły, internatu i w miejscach, gdzie były 

prowadzone zajęcia. 

 

§ 43. 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego; 

3) reprezentowanie szkoły; 

4) pracę na rzecz klasy; 

5) kulturę osobistą; 
6) pracę na rzecz innych; 

7) postawę w internacie (w przypadku uczniów mieszkających w szkolnym internacie). 

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

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 44. 
1. Wychowawca klasy, którego obowiązkiem jest wystawienie oceny z zachowania, 

konsultuje się z innymi zainteresowanymi nauczycielami i wychowawcami internatu. 

Zasięga też opinii samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego, opiekunów kół 

i organizacji w sprawie zachowania i postawy ucznia. 

2. 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 poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym  

poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwienie powinno być 
dostarczone wychowawcy klasy w terminie do 7 dni od ustania nieobecności. 

4. Oceny zachowania uczniów są przyznawane na zasadzie systemu punktowego. 

 

§ 45. 
1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 40 punktów. 

2. W ciągu półrocza uczeń może zdobywać kolejne punkty (dodatnie lub ujemne). 

3. Wychowawca dokonuje analizy minimum dwa razy w semestrze i zapoznaje z jej wynikami 

ucznia. 

4. Na zebraniu z rodzicami wychowawca informuje, ile w danym momencie punktów ma 

uczeń i jaka z tego wynika ocena. 
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5. Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego 

semestru. 

6. Ocena z zachowania wystawiona w internacie jest przeliczana na punkty wg następujących 

kryteriów: 

1) wzorowe (+20) punktów 

2) bardzo dobre (+10) punktów 

3) dobre (0) punktów 

4) poprawne (-10) punktów 

5) nieodpowiednie (-20) punktów 

6) naganne (-30) punktów 

7. W przypadku, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub zagrażający 

zdrowiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę naganną z pominięciem 

zasad punktowania. 

8. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami dodatnimi)  

30 punktów ujemnych w semestrze lub jeśli ma 40 (i więcej) godzin nieusprawiedliwionych  

w semestrze. 

9. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził (poza punktami 

dodatnimi) 60 punktów ujemnych w semestrze. 

10. Zachowania pozytywne i negatywne nieujęte w regulaminie mogą być oceniane w sposób 

indywidualny przez wychowawcę. 
11. Kryteria na poszczególne oceny: 

1) wzorowa – od 150 punktów 

2) bardzo dobra – od 90 punktów do 139 punktów 

3) dobra – od 40 punktów do 89 punktów 

4) poprawna – od 0 punktów do 39 punktów 

5) nieodpowiednia – od ( -1) punktu do ( -50) punktów 

6) naganna – poniżej ( -50) punktów 

12. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za reprezentowanie szkoły: 

Działanie 
Punkty 

Uwagi 
dodatnie ujemne 

1) Aktywna i twórcza praca w 

Samorządzie Szkolnym 
5-30 5-10 

Punkty przyznaje opiekun 

Samorządu Uczniowskiego na 

koniec półrocza 

2) Udział w apelach/ akademiach/akcjach/imprezach: 

Punkty przyznaje organizator 

imprezy za każdym razem 

a) pozalekcyjna pomoc w 

zorganizowaniu imprezy 

szkolnej; 

1-5 1-5 

b) reprezentowanie szkoły na 

uroczystościach 

pozaszkolnych; 

5-10 5-10 

c) wynikających z dyżuru klasy/ 

planu pracy szkoły. 
1-3 1-3 

3) Praca na rzecz promocji szkoły 5  5 
Punkty przyznaje organizator 

imprezy za każdym razem 

4) Udział w zawodach sportowych: 

Punkty przyznaje nauczyciel 

przedmiotu za każdym razem 

a) na szczeblu szkolnym 1-5  

b) na szczeblu wojewódzkim, regionalnym: 

− za udział 10  

− za miejsce w finale 15  

c) na szczeblu krajowym/międzynarodowym: 
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− za udział 10  

− za miejsca 4-6 15  

− za miejsca 1-3 20-25  

5) Reprezentowanie szkoły w konkursach: 

Punkty przyznaje nauczyciel 

przedmiotu za każdym razem 

a) na szczeblu szkolnym 1-5  

b) na szczeblu wojewódzkim, regionalnym: 

− za udział 10  

− za miejsce w finale 15  

c) na szczeblu krajowym/międzynarodowym: 

− za udział 10  

− za miejsca 4-6 15  

− za miejsca 1-3 20-25  

6) Udział w rozgrywkach 

klubowych, powołanie na kadrę. 
10-30  

Punkty przyznaje trener raz w 

semestrze 

 

13. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za stosunek do obowiązków szkolnych: 

Działanie 
Punkty 

Uwagi 
dodatnie ujemne 

1) 100% frekwencja 

10 - 

Punkty przyznaje 

wychowawca raz w 

semestrze 

2) Za każde spóźnienie  

 1 

Punkty przyznaje 

wychowawca za każdy 

miesiąc 

3) Opuszczanie każdej godziny zajęć 
lekcyjnych bez usprawiedliwienia - 5 

Punkty przyznaje 

wychowawca za każdy 

miesiąc 

4) Systematyczny udział w zajęciach 

dodatkowych (minimum 75% obecności). 5  

Punkty przyznaje 

nauczyciel prowadzący 

na koniec semestru 

5) Strój galowy/ umundurowanie:  

Punkty przyznaje 

wychowawca za 

każdym razem 

a) podczas uroczystości szkolnych, w 

czasie wyjazdów studyjnych, 

egzaminów i innych sytuacji, które tego 

wymagają,  

 10 

b) podczas tzw. dni mundurowych,   10 

c) niestosowny strój, wyzywający makijaż 
i inne. 

 5 

6) Przestrzeganie obowiązku nieużywania 

telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych w czasie lekcji. 

- 10 

Punkty przyznaje 

nauczyciel przedmiotu 

za każdym razem 

7) Przestrzeganie regulaminów pomieszczeń 
szkolnych wynikających z ich 

przeznaczenia (pracownie, sala 

gimnastyczna, biblioteka). 

- 5-10 

Punkty przyznaje 

nauczyciel przedmiotu 

za każdym razem 

 

 
14. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za pracę na rzecz klasy 

Działanie 
Punkty 

Uwagi 
dodatnie ujemne 
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1) Aktywna praca w samorządzie 

klasowym/ niewypełnianie swoich 

obowiązków 

5-10 5-10 

Punkty przyznaje 

wychowawca na koniec 

semestru 

2) Pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych/ za niewykonanie podjętych 

zobowiązań 
5-10 5-10 

Punkty przyznaje 

wychowawca za każdym 

razem 

3) Wykonanie lub przyniesienie materiałów 

do dekoracji sali/ za niewykonanie 

podjętych zobowiązań 

1-5 1-5  

Punkty przyznaje 

wychowawca za każdym 

razem 

4) Dodatkowe prace organizacyjno -

porządkowe w salach przedmiotowych 5 - 

Punkty przyznaje 

nauczyciel przedmiotu za 

każdym razem 

5) Sumienne wypełnianie obowiązków 

dyżurnego/ za brak realizacji podjętych 

zobowiązań 
1-3  1-3  

Punkty przyznaje 

wychowawca raz w 

tygodniu 

 

15. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za kulturę osobistą 

Działanie 
Punkty 

Uwagi 
dodatnie ujemne 

1) Wysoka kultura osobista. 

5 - 

Punkty przyznaje 

wychowawca na 

koniec semestru 

2) Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść i 
wycieczek - 5-10 

Punkty przyznaje 

opiekun za każdym 

razem 

3) Używanie wulgarnego słownictwa i gestów, 

dokuczanie, ubliżanie, ośmieszanie. 
- 5 

Punkty przyznaje 

nauczyciel za 

każdym razem 

 

4) Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, 

kolegów, rodziców i innych pracowników 

szkoły. 

- 10 

5) Niewykonanie polecenia nauczyciela. - 5 

6) Zaśmiecanie otoczenia. - 5 

7) Jedzenie i picie na lekcji bez pozwolenia. 

- 5 

Punkty przyznaje 

nauczyciel 

przedmiotu za 

każdym razem 

8) Palenie papierosów (także elektronicznych) 

na terenie szkoły/ w czasie wycieczek 

szkolnych. 

- 10 

Punkty przyznaje 

nauczyciel za 

każdym razem 

9) Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających alkoholu 

lub używanie środków odurzających na 

terenie szkoły/ w czasie wycieczek 

szkolnych. 

- 20 

10) Zagrażanie własnemu lub cudzemu 

bezpieczeństwu. 
- 10-20 

11) Przynoszenie do szkoły ostrych narządzi, 

niebezpiecznych przedmiotów, substancji. 
- 10-20 

12) Udział w bójce/ pobicie. - 10-20 
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13) Zastraszanie, znęcanie się fizyczne i 

psychiczne nad koleżankami i kolegami, 

naruszanie godności osobistej innej osoby. 

- 10-20 

14) Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z 

udziałem innych osób bez ich wiedzy i 

zgody. 

- 10-20 

15) Upublicznianie materiałów bez zgody 

obecnych na nich osób. 
- 10-20 

16) Niszczenie mienia szkoły i cudzej własności. - 10-20 

17) Oszukiwanie (fałszowanie dokumentów 

szkolnych, sprawdzianów, podpisów, 

usprawiedliwień i innych). 

- 10-20 

18) Niesamodzielne wykonywanie zadań 
domowych, kopiowanie prac z Internetu, 

ściąganie w trakcie kartkówek/ sprawdzianów 

/testów. 

- 10-20 

19) Kradzież, wymuszenia, szantaż w szkole i 

poza szkołą. 
- 10-20 

20) Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 

(rozmowy, krzyki, spacery po klasie, 

zabieranie cudzych rzeczy, rzucanie 

przedmiotami i inne). 

- 5 

Punkty przyznaje 

nauczyciel 

przedmiotu za 

każdym razem 

21) Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach 

i imprezach szkolnych. - 5-10 

Punkty przyznaje 

nauczyciel za 

każdym razem 

22) Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy. 

- 5 

Punkty przyznaje 

nauczyciel 

dyżurujący za 

każdym razem 

23) Pisemne upomnienie dyrektora/ nagana 

dyrektora/ kontrakt. - 10 

Punkty przyznaje 

wychowawca za 

każdym razem 

 

16. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za pracę na rzecz innych  

Działanie 
Punkty 

Uwagi 
dodatnie ujemne 

1) Udział w akcjach charytatywnych, 

kampaniach społecznych, 

kiermaszach i innych 

5-15  - 
Punkty przyznaje organizator 

imprezy za każdym razem 

2) Działania w ramach wolontariatu 

10-20 - 

Punkty przyznaje 

opiekun/wychowawca na 

koniec semestru 

3) Prawidłowe reagowanie na 

przejawy zagrożenia; troska o 

bezpieczeństwo i dobro innych 

osób 

5-15 5-15 
Punkty przyznaje nauczyciel na 

koniec semestru 

4) Systematyczna i efektywna pomoc 

koleżankom i kolegom w nauce 5-15 - 

Punkty przyznaje nauczyciel/ 

wychowawca na koniec 

semestru 

 



Rozdział 7. 

38 

 

§ 46. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

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

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z tym, że egzamin z 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanego przez dyrektora Zespołu Szkół, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. Pytania na egzamin przygotowuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

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

(prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w punkcie 6; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (pytania, ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ocena uzyskana na egzaminie klasyfikacyjnym jest odpowiednio oceną śródroczną lub 

roczną. 
12. Nie przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych skutkuje brakiem promocji. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 47. 
1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 46. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena z zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem § 46. 

 

§ 48. 
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1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

Zespołu Szkół jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

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

ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny , dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny z zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ustępie 2 pkt 1, odbywa 

się najpóźniej w ciągu pięciu dni od wniesienia zastrzeżeń. 
4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli Zespołu Szkół lub innej szkoły prowadzącej takie same zajęcia 

edukacyjne. 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny z zachowania: 

a) dyrektor lub wicedyrektor Zespołu Szkół – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, pkt 1, lit. b i pkt 2, lit. b może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela z innej szkoły jest możliwe w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

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

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

przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

która może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu Szkół. Decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje 

dyrektor Zespołu Szkół po zapoznaniu się z przyczynami i okolicznościami nie 

przystąpienia ucznia do sprawdzianu. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń 
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 



Rozdział 7. 

40 

 

§ 49. 
1. Uczeń Zespołu Szkół, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji 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 egzamin 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, technologii 

informacyjnej, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. 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 Zespołu Szkół do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół. W 

skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor lub wicedyrektor Zespołu Szkół – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji; 

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

komisji. 

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

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyzję 
podejmuje dyrektor Zespołu Szkół. W takim przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela  z innej szkoły jest możliwe w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu ustaloną przez komisję. 
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 Zespołu Szkół nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z 

zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 50. 
Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej: 

1) ocena roczna może ulec zmianie w stosunku do oceny przewidywanej w wyniku 

bieżącego oceniania, które uczeń uzyskał po wystawieniu oceny przewidywanej, 
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2) uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego mają prawo 

do złożenia podania o egzamin sprawdzający, jeżeli ich zdaniem pozytywna 

przewidywana ocena roczna, ustalona przez nauczyciela, jest zaniżona, 

3) uczeń (rodzice ucznia) może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu najwyżej z dwóch 

przedmiotów, pod warunkiem, że miał przynajmniej 80 % obecności na zajęciach z tego 

przedmiotu w roku szkolnym oraz był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach 

sprawdzania wiedzy i umiejętności w pierwszym terminie (z wyjątkiem tych 

spowodowanych chorobą) 
4) decyzję o dopuszczeniu do egzaminu/-ów podejmuje dyrektor szkoły, 

5) egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemny, zawierający uzasadnienie, 

wniosek ucznia lub rodziców ucznia (prawnych opiekunów), zgłoszony do dyrektora 

szkoły najpóźniej 3 dni robocze po wystawieniu ocen rocznych przewidywanych, 

6) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w prośbie do dyrektora szkoły określają 
stopień, o jaki uczeń się ubiega, 

7) pytania i zadania egzaminacyjne są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na daną 
ocenę; zatwierdza je dyrektor szkoły; uczeń otrzymuje w formie pisemnej zagadnienia 

do egzaminu, 

8) termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, jednak wyznacza go nie 

później niż dzień przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; termin  

przeprowadzenia egzaminu jest ostateczny, 

9) dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący lub wyznaczona  przez 

dyrektora osoba, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub inny nauczyciel takich samych zajęć 
edukacyjnych – jako egzaminator, 

c) nauczyciel takich samych zajęć lub pokrewnych – jako członek, 

10) egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, 

które powinny mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

11) z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który jest dołączony do 

arkusza ocen ucznia, 

12) w przypadku negatywnego wyniku  egzaminu podtrzymana zostaje ocena, od której 

uczeń się odwołuje, 

13) decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 51. 
1. Uczeń kończy gimnazjum i szkołę gimnazjalną: 

1) 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; 

2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem art. 44zx ustawy o 

systemie oświaty; 

3) brał udział w realizacji projektu edukacyjnego: 

a) informacje o udziale ucznia oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na 

świadectwie gimnazjum, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu, 
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c) uczniowi, który został zwolniony z realizacji projektu w miejscu na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 
„zwolniony”, „zwolniona”. 

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. 

3. Uczeń kończy gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 52. 
1. Wpisy osiągnięć szkolnych uczniów na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

1) wpisy dotyczą osiągnięć uzyskanych w całym cyklu kształcenia; 

2) wpisane zostaje najwyższe osiągnięcie ucznia w konkretnej kategorii. 

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wpisów: 

1) w zakresie olimpiad, konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora 

Oświaty: 

a) uzyskanie tytułu laureata na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

b) uzyskanie tytułu finalisty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

c) uczestniczył w finale wojewódzkim, 

d) zajął I miejsce na szczeblu gminnym. 

2) w zakresie osiągnięć sportowych: 

a) zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce na szczeblu wojewódzkim, 

b) zajął pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym. 

3) nagrody i wyróżnienia co najmniej powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie w 

konkursach, turniejach, programach, przeglądach, projektach; 

4) systematyczna, uznana, przynajmniej dwuletnia praca w kołach artystycznych, klubach 

szkolnych i prezentacja pracy na terenie szkoły, środowiska lokalnego i zewnętrznego; 

5) systematyczne publikacje na łamach czasopisma szkolnego przez okres co najmniej 

dwóch lat (przynajmniej w co drugim numerze), nagrody i wyróżnienia zdobyte na 

konkursach gazetek szkolnych (indywidualne i zespołowe), sprawowanie funkcji 

redaktora naczelnego i zastępcy; 

6) reprezentowanie szkoły w imprezach o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim; 

7) sumienne, aktywne, twórcze pełnienie funkcji przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, skarbnika samorządu uczniowskiego w szkole. Aktywne 

pełnienie funkcji w samorządzie klasowym i innych organizacjach szkolnych. 

 

§ 53. 
W części nieuregulowanej w niniejszych zasadach oceniania i klasyfikowania winna być 
zastosowana wykładnia treści rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 

843 z późn. zm.) 
 



Rozdział 8. 

43 

 

Rozdział 8. 
Inne formy działalności 

 

§ 54. 
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych 

w celu odbycia praktyk pedagogicznych. 

2. Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy 

dyrektorem lub za jego zgodą nauczycielem - opiekunem, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 55. 
1. Szkoła prowadzi internat szkolny. 

2. Internat jest czynny przez 7 dni w tygodniu. 

3. Zakwaterowanie w internacie jest odpłatne, zasady odpłatności na podstawie zarządzenia 

ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
4. Wyżywienie w internacie jest odpłatne w kwocie pokrywającej koszt produktów. 

5. Grupa wychowawcza w internacie nie przekracza 35 wychowanków dla młodzieży 

uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej. 

6. Wymiar zajęć z grupą wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych w 

tygodniu. 

7. Grupa wychowawcza dla gimnazjalistów nie powinna przekroczyć 30 wychowanków. 

8. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą 
(gimnazjalistami) wynosi 70 godzin zegarowych. 

9. W internacie zorganizowana jest opieka nocna prowadzona przez wychowawców w ramach 

godzin wychowawczych. Dyżur nocny trwa od 2200 – 600. 

10. Internat funkcjonuje w oparciu o przyjęty regulamin internatu. 

 

§ 56. 
Dla realizacji celów statutowych szkoła umożliwia młodzieży korzystanie, w zależności od 

potrzeb z: 

1) pracowni przedmiotowych; 

2) biblioteki szkolnej; 

3) świetlicy internatu; 

4) stołówki szkolnej; 

5) sali gimnastycznej, stadionu, boisk ze sztuczna nawierzchnią; 
6) arboretum. 

 

§ 57. 
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka szkolna zobowiązana jest do gromadzenia zbiorów i ich opracowywania (w 

uzgodnieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) – pozycji niezbędnych dla 

realizacji procesu nauczania. 

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

absolwenci szkoły na następujących zasadach: 

1) uczniowie – z wypożyczalni i czytelni, gdy posiadają karty czytelnika;  

2) nauczyciele – z wypożyczalni i czytelni, gdy posiadają karty czytelnika; 
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3) rodzice – z wypożyczalni i czytelni, na podstawie karty czytelnika dziecka po okazaniu 

dowodu osobistego. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów czytelni; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach bądź 
oddziałach. 

6. Biblioteka szkolna dysponuje: 

1) czytelnią, wypożyczalnią, magazynem; 

2) wyposażeniem technicznym, regałami na książki, stołami na 12 miejsc; 

3) stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu;  

4) wyposażeniem merytorycznym – katalogami oraz kartotekami zagadnieniowymi. 

7. Zbiory biblioteki obejmują: 
1) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

2) programy szkolne; 

3) lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

4) wybrane pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej;  

5) czasopisma: ogólnopedagogiczne, metodyczne i inne wg potrzeb i kierunków szkoły; 

6) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno –  wychowawczej; 

7) literaturę z zakresu wychowania; 

8) materiały regionalne;  

9) dokumenty nie piśmiennicze: kasety wideo, płyty CD i DVD. 

8. W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji (MCI), które wspiera 

realizację zadań szkoły określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, tj.: 

1) wspomaga realizację celów dydaktyczno-wychowawczych; 

2) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) umożliwia swobodny oraz powszechny dostęp do informacji; 

4) stwarza warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań i 

przyjemnego spędzania czasu wolnego; 

5) przygotowuje uczniów do samokształcenia; 

6) zadania MCI: 

a) gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego 

rozwoju ucznia, 

b) elektroniczna obsługa biblioteki w programie komputerowym obejmująca 

opracowywanie zbiorów oraz udostępnianie ich czytelnikom, 

c) udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach 

elektronicznych i oferowanych w sieci Internet, 

d) tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego użytkownik centrum 

będzie mógł w oparciu o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych 

technologii przygotować własne opracowania, 

e) stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy 

indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, 

multimedialnych programów edukacyjnych; 

7) zasady korzystania z MCI: 
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a) MCI podlega szkolnej bibliotece i służy uczniom, nauczycielom, pracownikom 

szkoły oraz rodzicom jako źródło wiedzy i informacji, 

b) korzystających z MCI obowiązuje przestrzeganie poniższych zasad regulaminu, 

c) chcąc skorzystać z komputera oraz dostępu do Internetu należy wpisać się do 

dziennika prowadzonego przez nauczyciela bibliotekarza; 

d) korzystający z MCI mogą przeglądać strony internetowe, sprawdzić pocztę 
elektroniczną, wyszukiwać potrzebną wiedzę i informacje, 

e) należy pamiętać, że komputery w MCI służą wyłącznie do celów dydaktycznych 

i naukowych, 

f) wprowadzanie mobilnych urządzeń typu pendrive, płyta CD, DVD lub innych 

odbywać się może wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza; 

g) niedozwolone jest instalowanie jakichkolwiek programów na komputerach MCI, 

dokonywanie napraw i konfigurowanie sprzętu, 

h) przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się i pracować najwyżej 

dwie osoby, 

i) korzystający z komputera MCI odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone 

szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie), 

j) przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien sprawdzić sprawność sprzętu 

i niezwłocznie powiadomić bibliotekarza o zauważonych usterkach, 

k) w MCI obowiązują cisza i spokój, 

l) za nieprzestrzeganie ww. zasad użytkownik może zostać pozbawiony prawa 

korzystania z MCI na czas określony lub nieokreślony. 

9. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację. Są pokrywane z 

budżetu szkoły oraz uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców. 

10. Do zadań nauczyciela bibliotekarza, w ramach pracy pedagogicznej i organizacyjnej 

należy: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) tworzenie i udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych, tekstowych, informowanie o nowościach, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów, 

e) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i popularyzacji książek, 

f) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – 

wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

g) wspomaganie procesu nauczania i wychowania, przygotowywanie uczniów do 

samokształcenia, 

h) wspomaganie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów współpracując z 

wychowawcami i rodzicami, 

i) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas i internatu, nauczycielami przedmiotów i 

rodzicami uczniów, 

j) uczestniczenie w realizacji projektów edukacyjnych, 

k) tworzenie bazy metodycznej  i centrum informacji. 

2) praca organizacyjno – techniczna: 

a) opracowanie biblioteczne zbiorów (formalne i rzeczowe), 

b) organizowanie warsztatu informacyjnego (wywieszki, plansze informacyjne, 

katalogi, teczki tematyczne, księgozbiór podręczny i inne), 

c) ewidencja zbiorów z dokumentacją, 
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d) selekcja i ubytkowanie zbiorów z dokumentacją, 
e) konserwacja zbiorów, 

f) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 
g) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów metodą skontrum na zasadach 

określonych w rozporządzeniu ministra kultury i sztuki, 

h) współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji, 

i) upowszechnienie materiałów informacyjnych dotyczących imprez czytelniczych, 

przygotowanych przez różne instytucje kultury, 

j) przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa i przedstawianie ich na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej. 

11. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami: 

1) nauczycielom wypożycza się książki  na podstawie karty czytelnika; 

2) literaturę pedagogiczną udostępnia się nauczycielom na miejscu w czytelni lub 

wypożycza; 

3) nauczyciele w celach naukowych mogą korzystać z komputerów i Internetu; 

4) w wypadku zagubienia lub zniszczenia książek nauczyciel jest zobowiązany wyrównać 
stratę. Ustalenie sposobu owego wyrównania następuje w uzgodnieniu z 

bibliotekarzem. 

12. Zasady współpracy z uczniami: 

1) uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni na podstawie karty czytelnika; 

2) książki wypożycza się uczniom bezpłatnie na okres dwóch tygodni. Jednorazowo 

można wypożyczać trzy książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej. W wypadku 

zagubienia lub zniszczenia uczeń zobowiązany jest do odkupienia książki takiej samej 

lub innej, wskazanej przez bibliotekarza; 

3) podręczniki szkolne można wypożyczyć na cały rok szkolny; 

4) każdy uczeń osobiście wypożycza książki i ponosi za nie odpowiedzialność; 
5) można prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji książkowej; 

6) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed 

zakończeniem roku szkolnego, uczniowie kończący naukę mają obowiązek podpisania 

karty obiegowej w bibliotece szkolnej; 

7) uczniowie w celach naukowych mogą korzystać z komputerów i Internetu; 

8) uczniom udostępnia się informacje dotyczące preorientacji zawodowej. 

13. Zasady współpracy z rodzicami: 

1) rodzice mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni na podstawie karty czytelnika 

dziecka, po okazaniu dowodu tożsamości; 

2) książki wypożycza się rodzicom bezpłatnie na okres dwóch tygodni. Jednorazowo 

można wypożyczać trzy książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej; W wypadku 

zagubienia lub zniszczenia książki rodzice zobowiązani są do odkupienia książki, takiej  

samej  lub innej, wskazanej przez bibliotekarza; 

3) rodzice mogą korzystać ze zbiorów biblioteki z wyłączeniem materiałów 

dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

14. Formy współpracy z innymi bibliotekami: 

1) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych (np. w Wojewódzkiej Bibliotece w Opolu); 

2) dokonywanie wymiany informacji między bibliotekarzami bibliotek szkolnych 

(zebrania, szkolenia). 

15. Odchodzący z pracy pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką szkolną. 
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Rozdział 9. 
Nauczyciele i pracownicy 

 

§ 58. 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1 określają 
odrębne przepisy ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 191); ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.); ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm ). 

3. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która w szczególności: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub 

ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i jej kwalifikacje są wystarczające do podjęcia 

pracy w szkole; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) posiada odpowiedni stan zdrowia. 

4. Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli określa rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 

r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.  Nr 50 poz. 400 z późn. 

zm.). 

5. Zgodnie z art. 42 ust.2 KN w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym dla danej 

placówki; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym 

że w ramach tych zajęć: 
a) nauczyciel gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub 

zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 

dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie 

liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze dwóch godzin w 

tygodniu, 

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach 

godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora 

szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze  godziny w tygodniu, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania podstawowych funkcji szkoły – 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za których poziom i wyniki jest 

odpowiedzialny przed rodzicami powierzonych mu uczniów, samymi uczniami oraz 

władzami oświatowymi, a ponadto: 

1) prawidłowo i efektywnie, zgodnie z przyjętymi kierunkami realizuje proces 

dydaktyczny; 

2) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostających pod jego opieką uczniów; 

3) dąży do pełnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija ich zainteresowania i zdolności; 
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4) wychowuje młodzież w duchu humanizmu, tolerancji i poszanowania drugiego 

człowieka, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, umiłowania Ojczyzny i 

poszanowania Konstytucji RP; 

5) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych 

z założeniami życia społecznego, edukacji ekologicznej i integracji społecznej; 

6) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

7) przestrzega zasad bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu oraz sprawiedliwym 

traktowaniu wszystkich uczniów; 

8) służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

9) doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne oraz podnosi zakres swej 

wiedzy merytorycznej; 

10) prowadzi w prawidłowy sposób dokumentację pedagogiczną; 
11) jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt. 

7. Praca nauczyciela podlega ocenie na podstawie przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy 

o systemie oświaty. 

8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

9. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia, 

informując ich o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 

10. W ramach realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę 
nauczyciele są zobowiązani respektować prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

11. Wszyscy pracownicy szkoły, a w szczególności nauczyciele w swoich działaniach 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem 

uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, a także poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie ich trwania sprawuje opiekę nad uczniami, którzy 

w nich uczestniczą. 
13. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, doradcę zawodowego i trenera mentalnego. 

14. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w  funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów. 

15. Do zadań doradcy zawodowego w szczególności należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla uczniów gimnazjum i liceum; 

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

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców internatu i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

16. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, 

wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania doradcy 

zawodowego. 

17. Do zadań trenera mentalnego w szczególności należy: 

1) prowadzenie doradztwa z zakresu treningu mentalnego dla uczniów klas sportowych 

oraz trenerów piłki nożnej; 

2) pomoc i wspieranie uczniów z zakresu rozwoju osobistego, w tym konsultacje 

indywidualne; 

3) pomoc trenerom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i 

predyspozycji uczniów; 

4) diagnoza predyspozycji intelektualnych, osobowościowych uczniów poprzez 

obserwację, wywiad oraz pomiar testowy; 

5) praca z uczniami nad motywacją, świadomością, własną skutecznością oraz 

koncentracją; 
6) zajęcia grupowe z zakresu spójności grupy, skuteczności zespołowej, przywództwa oraz 

komunikacji; 

7) współpraca z dyrekcją i radą pedagogiczną. 
18. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się zatrudnienie osoby na stanowisku pomocy 

nauczyciela. Osoba ta współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki 

uczniom. Jej zakres obowiązków jest uzależniony od potrzeb młodzieży, ich wieku oraz 

wymaganego wsparcia dla nauczycieli i wychowawców, z uwagi na ich obciążenie 

obowiązkami pedagogicznymi. 

19. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole (administracja i obsługa) są 
pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 

samorządowych; 

20. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 

jest potwierdzone podpisem pracownika. 

21. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 
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1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o 

prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

22. W Zespole Szkół obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.  

23. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w 

Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

24. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły. 
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Rozdział 10 
Uczniowie 

 

§ 59. 
1. W Zespole Szkół określane są i respektowane prawa ucznia z uwzględnieniem w 

szczególności praw zawartych w konwencji o prawach dziecka.  

2. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, opieki 

wychowawczej i warunków pobytu w szkole i internacie zapewniających bezpieczeństwo. 

3. Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego 

poglądów i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany, np. 

ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznawane poglądy, wygląd lub stan 

zdrowia. 

4. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć 
innych osób, nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań 

poprzez: 

1) uczestniczenie we wszelkich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez 

szkołę (np. kołach zainteresowań, obozach, wycieczkach, itp.); 

2) pracę w Samorządzie Uczniowskim na zasadach określonych „Regulaminem 

Samorządu Uczniowskiego”; 

3) organizowanie na terenie szkoły innych form działalności – pod warunkiem uzyskania 

na to zgody Dyrektora Szkoły. 

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego,  

realizowania indywidualnego toku nauczania i nauczania poza szkołą. O przyznaniu tych 

uprawnień decyduje Rada Pedagogiczna. 

7. Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojej wiedzy. Ocena jest wystawiana wyłącznie za 

wiadomości, z wyłączeniem przedmiotów wymagających szczególnych umiejętności lub 

uzdolnień (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne), gdzie zasadniczym kryterium 

oceny jest wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków. 

8. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy 

lub Dyrektora Szkoły. 

 

§ 60. 
1. Uczeń ma obowiązek: 

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

zajęciach edukacyjnych, życiu zespołu, punktualnie uczęszczać na lekcje; 

2) godnie reprezentować szkołę; 
3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców; 

4) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
5) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

6) nie palić papierosów, również elektronicznych, nie spożywać alkoholu, nie zażywać 
narkotyków; 

7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; 

8) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności: 

a) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu 

do szkoły, nie później jednak niż do 7 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły. Po 

tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za 

nieusprawiedliwione. 
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b) w przypadku nieobecności ucznia trwającej powyżej 3 dni roboczych rodzic 

(opiekun prawny) zobowiązany jest do skutecznego poinformowania wychowawcy 

o przyczynie tej nieobecności i przewidywanym terminie powrotu ucznia do szkoły 

c) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie 

w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka lub być 
przesłane przez rodzica/opiekuna prawnego z jego konta w dzienniku 

elektronicznym, 

d) uczeń pełnoletni może usprawiedliwiać nieobecności samodzielnie za pisemną 
zgodą rodziców (opiekunów prawnych),  

e) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

zaświadczenie lekarskie, 

f) uzasadnione zwolnienie z zajęć szkolnych w ciągu dnia uczeń może uzyskać: 
− na podstawie pisemnego lub ustnego oświadczenia rodziców lub prawnych 

opiekunów, 

− u wychowawcy klasy, 

− u dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego, 

− u nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie, 

g) uczeń biorący udział w rozgrywkach sportowych, zajęciach w ramach kadry 

województwa w dzienniku zajęć edukacyjnych ma adnotację „kadra, zawody” (w 

przypadku udziału ucznia w kadrze wojewódzkiej wpisuje mu się nieobecność 
usprawiedliwioną), 

h) przyczyny nieobecności ucznia w szkole przekraczające tydzień powinny być 
zgłaszane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

9) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju: 

a) na co dzień uczeń przychodzi na zajęcia szkolne ubrany w strój wygodny, czysty, 

schludny, skromny i  niewyzywający. Zabrania się przychodzenia na zajęcia szkolne 

w wyzywającym makijażu, bluzkach z głębokim dekoltem lub odkrywających 

brzuch oraz spódniczkach mini. Uczeń może nosić w szkole skromną biżuterię, tj. 
zegarek, łańcuszek, wisiorek, drobne pierścionki, drobne kolczyki w uszach, 

b) uczniowie klas policyjnych i strażackich mają obowiązek noszenia umundurowania 

w czasie: 

− uczestnictwa w zajęciach szkolnych, wychowawczych, 

− oficjalnych uroczystościach szkolnych, 

− uroczystości organizowanych w szkole, 

− wystąpień publicznych i służbowych, reprezentując szkołę, 
− innych przypadków/ na polecenie przełożonych, 

− na zajęcia poza terenem szkoły ubiór ustala prowadzący zajęcia, 

10) Zabrania się występowania przez uczniów w umundurowaniu niekompletnym na 

terenie szkoły, jak i poza szkołą oraz zastępowania niektórych części umundurowania 

garderobą cywilną. 
11) Zobowiązuje się uczniów występujących w mundurze do estetycznego wyglądu: tj. 

czystego i kompletnego umundurowania, noszenia krótko ostrzyżonych włosów 

(chłopcy); związanych w kitkę (dziewczęta), a zakazuje się noszenia wszelkiego 

rodzaju kolczyków, koralików itp. ozdób. 

12) W dniach uroczystości szkolnych, państwowych, w czasie próbnego i właściwego 

egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminu gimnazjalnego także w 

czasie zorganizowanych przez szkołę klasowych wyjść do teatru, opery, filharmonii i 

innych ośrodków kultury ucznia obowiązuje strój odświętny (w kolorach biało-czarnym 

lub biało-granatowym). 
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13) Uczniowie przygotowujący uroczystości szkolne (apele, akademie, spektakle, sesje 

naukowe itp.) w dniu prezentacji ubrani są stosownie do wydarzenia. Zaleca się, jeśli 
nie obowiązuje kostium sceniczny, by był to ubiór odświętny. 

14) Podczas studniówek szkolnych uczniów obowiązuje ubiór odświętny - elegancki, 

szykowny, skromny i niewyzywający. 

15) Przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych: 

a) w czasie zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i pozalekcyjnych) obowiązuje 

uczniów bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, gier typu 

gemeboy, discmanów, odtwarzaczy MP oraz innych urządzeń elektronicznych, 

b) nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi urządzenie elektroniczne i zdeponować je u 

wychowawcy klasy. Urządzenie elektroniczne zdeponowane u wychowawcy klasy 

może odebrać uczeń po wcześniejszym powiadomieniu jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

16) Dwukrotne deponowanie urządzenia elektronicznego w semestrze skutkować będzie 

wezwaniem rodzica lub opiekuna prawnego w celu odebrania urządzenia. 

17) Nie stosować przemocy za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (cyberprzemocy); 

18) Nie wnoszenia na teren szkoły większych sum pieniężnych lub szczególnie cennych 

przedmiotów (szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za zaginione rzeczy); 

19) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego i rady rodziców; 

20) Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice uczniów; 

21) Przedstawienia karty obiegowej przed odebraniem dokumentów ze szkoły. 

 

 

§ 61. 
1. Uczniowie szczególnie wyróżniający się osiągnięciami w nauce, sporcie, olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych oraz wszelkich pracach na rzecz szkoły, internatu i 

środowiska, mogą zostać nagrodzeni: 

1) pochwałą na piśmie; 

2) nagrodami książkowymi i dyplomami; 

3) nagrodami rzeczowymi; 

4) stypendium za wyniki w nauce i sporcie; 

5) Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

2. O nagrodę dla ucznia może wystąpić Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły, wychowawca 

klasy, Rada Rodziców, zespół uczniowski (np. samorząd klasowy, samorząd uczniowski). 

3. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie przyznaje dyrektor szkoły na wniosek komisji 

stypendialnej. Stypendium może zostać przyznane niezależnie od nagrody książkowej i 

dyplomu. 

 

§ 62. 
1. W następstwie nie przestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez ucznia może 

on zostać ukarany karą:  
1) ustnego upomnienia wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego z adnotacją 

do dziennika; 

2) obniżenia oceny zachowania; 

3) zawarcia kontraktu;  

4) naganą dyrektora szkoły z wpisaniem do akt ucznia; 

5) zawieszenia w prawach ucznia; 

6) skreślenia z listy uczniów. 
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2. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie, które kwalifikuje go do skreślenia z listy uczniów, 

postępuje się według następującej procedury: 

1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie. Sprawę należy udokumentować np. 

notatką, protokołem zeznań świadków; 

2) należy sprawdzić, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako 

przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów (art. 39 ust.2 oraz art.60 ust.1 

pkt.7 ustawy o systemie oświaty). 

3. Jeżeli przypadek kwalifikuje się do skreślenia ucznia z listy uczniów to: 

1) za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły zwołuje się posiedzenie rady pedagogicznej, z 

którego sporządza się protokół. Powinny się tam znaleźć wszystkie informacje, mające 

wpływ na podjęcie uchwały; 

2) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony np. wychowawcę, pedagoga 

szkolnego; 

3) rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano wszystkie możliwości 

wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany 

karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono 

mu pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

4) na zakończenie posiedzenia rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej 

sprawy. (art. 43 ust.1 ustawy o systemie oświaty); 

5) podjęta uchwała o skreśleniu z listy uczniów obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia 

się przed radą ze sposobu jej wykonania; 

6) dyrektor przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu, który wyraża swoją 
opinię na piśmie. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest 

nieważna; 

7) na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zapoznaniu się ze sprawą, dyrektor 

podejmuje decyzję co do sposobu ukarania ucznia. O swojej decyzji, bez względu na to 

czy uczeń jest skreślony z listy uczniów czy nie, powiadamia zainteresowanego i jego 

rodziców. 

4. Tryb odwoławczy: 

1) uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu wskazanego 

w uzasadnieniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 

dni od daty otrzymania decyzji; 

2) decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który bada decyzję pod względem 

proceduralnym (nie merytorycznym); 

3) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma 

możliwości kontaktu z rodzicami ,pismo wysyła się pocztą (listem poleconym); 

4) uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy łącznie z 

protokołami zeznań i protokołem rady  pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka; 

5) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności (art. 108 kpa). 

5. O obniżeniu oceny zachowania decyduje wychowawca klasy, o naganie na piśmie i 

zawieszeniu w prawach ucznia – dyrektor szkoły (z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wychowawcy). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty w Opolu z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia spełniającego obowiązek szkolny do innej szkoły oraz 

skreślić z listy uczniów ucznia Liceum za: 

1) przebywanie na terenie szkoły i na zajęciach organizowanych przez szkołę pod 

wpływem środków odurzających lub alkoholu; 
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2) posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie narkotyków lub alkoholu; 

3) kiedy uczniowi udowodniono naganne zachowanie w szkole i poza szkołą wobec 

nauczycieli i kolegów; 

4) przemoc (rozbój, pobicie, uszkodzenie ciała, przemoc internetową itp.); 

5) nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem do szkoły; 

6) skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu; 

7) prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z prostytucji; 

8) zniszczenie mienia szkoły i osób; 

9) za świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły; 

10) za kradzież. 
7. Skreślenie z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat nie powoduje konieczności 

występowania do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. 

8. W przypadkach szczególnie drastycznych gdy wykroczenie: 

1) naraża zdrowie i życie ludzkie; 

2) wpływa na bezpieczeństwo uczniów; 

3) naraża interes społeczny,  

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do wydania decyzji o 

skreśleniu z listy uczniów ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym bez zastosowania 

stopniowania kar  po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  

9. Kary w stosunku do ucznia mogą stosować odpowiednio do swych kompetencji: 

wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotowy, dyrektor. 

10. Każdy z pracowników szkoły może wystąpić do wychowawcy klasy lub dyrektora o 

ukaranie ucznia. 

11. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

udzielonej karze. 

12. Uczeń, który karę uważa za niesłuszną, może się od niej odwołać do dyrektora, który 

podejmuje w ciągu 14 dni w tej sprawie postanowienie o utrzymaniu albo cofnięciu kary. 

13. O podjętej decyzji dyrektor powiadamia na piśmie rodziców ucznia. 

14. Decyzja dyrektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

 
 



Rozdział 11. 

56 

 

Rozdział 11. 
Postanowienia końcowe 

 

§ 63. 
1. Zespół Szkół używa następujących pieczęci urzędowych: 
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2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Dyrektor szkoły organizuje system kontroli zarządczej, czuwa nad jego realizacją i 

odpowiada za wykonanie wyników kontroli. 

5. Zadania, zakres i organizację kontroli zarządczej oraz zasady obiegu dokumentów określają 
odrębne przepisy. 

6. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim 

członkom społeczności szkolnej i rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów. 

7. Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie: 

1) w szkole zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 
września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września; 

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych ogłasza minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca roku poprzedzającego rok w 

którym będą trwały ferie zimowe; 

3) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły 

może, w danym roku szkolnym, ustalić do 10 dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w liceum i do 8 dni w gimnazjum; 

4) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone: 

a) w dni, w których odbywa się egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, 

b) w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

c) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

5)  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; 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może za zgodą organu 

prowadzącego ustalić dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

8. Zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów corocznie określa Opolski Kurator Oświaty. 

9. Warunki i zasady przyjmowania kandydatów do klas pierwszych do szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie określa regulamin rekrutacji. 

10. Odejście ze szkoły i odbiór dokumentów odbywa się za zgodą i w obecności rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia. 

11. W przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły za nadrobienie ewentualnych różnic 

programowych odpowiadają: uczeń i jego rodzice, przy aktywnej pomocy nauczyciela. 

12. W przypadku nie realizowania przez ucznia gimnazjum zajęć sportowych z piłki nożnej, 

uczeń ten może zostać przeniesiony do gimnazjum obwodowego. 

13. W sytuacjach nieprzewidzianych, a w statucie nie uregulowanych, mają zastosowanie 

rozwiązania ogólne z prawa powszechnego. 

14. Wprowadzanie zmian do statutu następuje w formie pisemnej poprzez jego nowelizację gdy 

zajdą uzasadnione okoliczności do ich wprowadzenia. 

15. Do występowania o zmianę niniejszego statutu są upoważnieni: 
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1) Opolski Kurator Oświaty, Powiat Opolski; 

2) dyrektor szkoły; 

3) co najmniej 2/3 składu rady pedagogicznej szkoły; 

4) rada rodziców i samorząd uczniowski poprzez dyrektora Zespołu Szkół. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


