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ROZDZIAŁ I   
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE  

§ 1  

1. Zespół Szkół w Tułowicach, zwany dalej Szkołą, obejmuje: 

1) Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach 

zawód: technik leśnik 

okres nauczania – 4 lata 

podbudowa – gimnazjum 

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach 

okres nauczania – 3 lata 

 podbudowa – gimnazjum 

3) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach 

okres nauczania  - 3 lata 

podbudowa  - gimnazjum 

 

2. Siedziba Szkoły mieści się w Tułowicach, przy ul. Zamkowej 15. 

3. Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Tułowicach jest Powiat Opolski. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Tułowicach sprawuje Opolski Kurator Oświaty, który 

wydaje organowi prowadzącemu zalecenia wynikające z pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

5. Przepisy Statutu stosuje się w całości do obiektów szkolnych, Internatu, obiektów sportowych oraz 

parku szkolnego. 

ROZDZIAŁ I I  
CELE I  ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W  TUŁOWICACH  

§ 2  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości oraz w przypadku technikum dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, 

stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów; 

3) zapewnia uczniom opiekę podczas pobytu w szkole; 

4) umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 
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6) umożliwia uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych na terenie Szkoły lub poza nią; 

7) obejmuje opieką socjalną i wychowawczą uczniów odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły.  

8) Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. 

§ 3  

1. Szkoła realizuje swoje cele poprzez obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z jednostkami 

administracyjnymi Lasów Państwowych, jednostkami wojskowymi, z instytucjami naukowymi, 

oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz z organizacjami pozarządowymi.  

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego 

ds. edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę podczas: 

1) zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia; 

2) przebywania w pracowniach oraz pomieszczeniach specjalistycznych zgodnie z regulaminami tych 

pracowni poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia; 

3) zajęć praktycznych zgodnie z regulaminem zajęć praktycznych poprzez nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu; 

4) zajęć wychowania fizycznego realizowanych w szkole oraz poza nią na terenie zewnętrznych 

obiektów sportowych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia;  

5) przerw międzylekcyjnych poprzez nauczycieli pełniących dyżury w budynku Szkoły oraz na terenach 

do niego przylegających zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów nauczycielskich; 

6) przebywania w budynkach Szkoły i Internatu oraz na terenach do nich przylegających poprzez 

system wideo monitoringu; 

7) wycieczek i imprez turystyczno-dydaktycznych organizowanych przez Szkołę zgodnie 

z Regulaminem wycieczek (zał. nr 9) poprzez opiekunów; 

8) pobytu w Szkole i Internacie poprzez zapewnienie higienicznych warunków; 

9) pobytu w Internacie  

4. W przypadku choroby ucznia Szkoła powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, 

przy czym rodzice decydują o sposobie powrotu ucznia do domu (uczeń wraca sam lub z rodzicem). 

5. W razie wypadku Szkoła wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców/prawnych opiekunów. 

W przypadku ucznia niepełnoletniego Szkoła zapewnia uczniowi opiekę podczas transportu do szpitala. 

6. Szczególną opieką indywidualną Szkoła otacza uczniów: 

1) znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych, materialnych i zdrowotnych; 

2) rozpoczynających naukę w pierwszej klasie; 

3) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Programy 

§ 4  

1. „Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny. Celem programu wychowawczo-

profilaktycznego jest: 

1) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

2) uświadomienie potrzeby ciągłego rozwoju oraz wspieranie w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów i wychowanków;  

3) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów i wychowanków w 

życiu społecznym;  

4) uczenie zachowań i rozwijanie systemów podstawowych wartości moralnych, 

patriotycznych i kultury osobistej oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów i 

ich rodziców;  

5) upowszechnianie wśród uczniów i wychowanków wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, w tym dbałość o 

czytelnictwo;  

6) systematyczne diagnozowanie środowiska uczniów i wychowanków jako podstawy 

wdrażania oddziaływań profilaktycznych; 

7) kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, w tym poszerzanie wśród 

uczniów i rodziców wiedzy na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałanie, 

zmniejszenie i eliminowanie zjawisk przemocy i agresji w szkole, a także wyposażenie 

uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą, 

nietolerancją i uzależnieniami;  

8) propagowanie edukacji prozdrowotnej i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych; 

9) kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów; 

10) kształtowanie wśród uczniów umiejętności dokonywania pozytywnych i wartościowych 

wyborów, podejmowania mądrych decyzji oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności; 

11) uczenie umiejętności gospodarowania czasem; 

12) przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy. 

 

2. Treści i działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym o charakterze: 

1) wychowawczym skierowane są do uczniów;  

2) profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 

szkolnej, skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców”.  
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§ 4a 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc potrzebującym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem klubu może być każdy uczeń. Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przedłożyć 

pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

3) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, 

otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnej pomocy i 

tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji, 

6) pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontariackim w działania 

pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 

akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

8) promowanie idei wolontariatu, 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia 

do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy. 

5. Wolontariusze. 

1) Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

2) Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, 

gdzie jest ona potrzebna. 

3) Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której 

obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów (uczniowie 

niepełnoletni). 

4) Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych. 
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5) Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań. 

6) Członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla 

wolontariuszy. 

7) Członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i 

doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

8) Członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować szkołę oraz być przykładem dla innych. 

9) Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu, po 

zasięgnięciu opinii zarządu klubu. 

6. Zasady działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator. 

2) Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc 

rodziców. 

3) Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego. Zarząd tworzy czworo 

uczniów. Wybory są jawne. Zarząd wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

4) Do każdej akcji charytatywnej można wyznaczyć spośród członków wolontariusza-koordynatora. 

5) W czerwcu każdego roku odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów 

dalszej działalności. 

6) Formy działalności klubu: 

a) działania na rzecz środowiska szkolnego, 

b) działania na rzecz środowiska lokalnego, 

c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.  

7) Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

8) Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Wolontariat. 

7. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa: 

1) Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w 

porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego 

rozwiązania. 
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2) Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie 

treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez 

wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. 

3) Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń 

przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza. 

4) Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 

powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor 

szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub 

poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia. 

5) Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu 

Cywilnego. 

6) Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w 

zakresie wykonywanych świadczeń. 

7) Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach, a 

także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o 

zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

8) Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego 

świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem 

– odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz 

szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest 

poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania. 

9) Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający 

zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

10) Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich 

świadczeń określonych w porozumieniu. 

11) W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw 

formalnych oraz koszty ubezpieczenia. 

12) W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z 

opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za te działania. 

8. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności. 

9. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną na rzecz 

szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 



Statut Zespołu Szkół w Tułowicach  

7 
 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 5  

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i 

nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia 

w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku. 

4. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła zatrudnia psychologa 

szkolnego oraz współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

5. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

 

§ 5a 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w 

środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o 

charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
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u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 5b 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w 

szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

 

2. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zindywidualizowanej ścieżki 

nauczania; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

koniecznym jest zorganizowanie pomocy w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

§ 5c 

1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 
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2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) wychowawca klasy lub wychowawca grupy wychowawczej; 

5) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

6) pielęgniarka środowiska nauczania; 

7) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

8) pracownik socjalny; 

9) kurator sądowy; 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

 

§ 5d 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) wychowawca klasy, wychowawca grupy wychowawczej; 

3) psycholog szkolny: 

poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na: 

1) bieżącej pracy z uczniem;  

2) zorganizowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) innych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone są w ramach godzin ujętych w 

arkuszu organizacyjnym szkoły, a mogą to być:  

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia  

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ,  

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 
4. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli; 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 
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4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni 

pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone 

możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.  

 

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala 

dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 

przeznaczone na realizację tych form. 

 

§ 5e  

1. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła 

poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

 

§ 5f 

1. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 

2. Organizowanie i udział w konkursach, olimpiadach, turniejach stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

 

§ 5g 

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację 

pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji 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) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; 

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli 

w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole; 

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę; 

8) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 
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10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;  

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, 

jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić 

braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

 

§ 5h 

1. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

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

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
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9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -

profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych 

i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i 

udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-

pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 5i 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

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 

danego poziomu kształcenia;  

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

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  

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

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w 

ust. 1.” 
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ROZDZIAŁ I I I  
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH  

§ 6  

1. Organami Zespołu Szkół w Tułowicach są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół, który jest równocześnie dyrektorem każdej ze szkół wchodzących w jego 

skład, zwany dalej Dyrektorem Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

Dyrektor Szkoły 

§ 7  

1. Dyrektor Szkoły:  

1) kieruje działalnością  Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

poprzez aktywne działanie prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego 

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

9) 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; 

10) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym 

Statucie; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego; 

11) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
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b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników Szkoły,  

12) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

13) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 

Szkoły. 

2. 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. 

1. Dyrektor w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły lub placówki, może, w danym 

roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 10 

dni. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt 4, mogą być 

ustalone:  

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach 

o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. 

4. 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, o których mowa w pkt 4. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt 4, Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego, 

ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 7, Dyrektor wyznacza termin 

odpracowania tych dni w wolne soboty. 

7. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 
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1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. klęski żywiołowe, 

zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

8. Zajęcia, o których mowa w pkt. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie. 

§ 8  

 
1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. Powierzenia 

tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.  

2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia 

stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia. 

§ 9  

1. Wicedyrektor jest współorganizatorem całokształtu działalności wychowawczej, dydaktycznej, 

opiekuńczej i gospodarczej Szkoły, jak również bezpośrednim przełożonym pracowników 

pedagogicznych. 

2. Zakres obowiązków Wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor, a jeżeli w szkole nie utworzono 

stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej Szkoły wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

Rada Pedagogiczna  

§ 10  

1. W Zespole Szkół w Tułowicach działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład Zespołu oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący 

funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu (zał. nr 5), a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół, a w razie jego nieobecności 

Wicedyrektor lub Kierownik Internatu. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;  
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2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania Statutu i wprowadzanych nowelizacji;  

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;  

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

6)  podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) projekt planu finansowego Szkoły;  

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

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych.  

§ 11  

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwały Rady 

Pedagogicznej w razie stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa. 

§ 12  

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do zaopiniowania 

Radzie Rodziców oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od 

otrzymania wniosku. 
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Rada Rodziców  

§ 13  

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców 

(załącznik nr 6). 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów,  

2) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.  

3. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej Szkoły. Źródłem funduszu są 

dobrowolne składki rodziców, wpłaty osób fizycznych, organizacji, fundacji lub dochód 

z organizowanych przez Radę imprez. 

4. W ramach zadań Rady Rodziców jej przedstawiciele reprezentujący rodziców uczniów klas maturalnych 

są organizatorami imprezy studniówkowej odbywającej się poza siedzibą Szkoły i podczas tej imprezy 

sprawują opiekę nad jej uczestnikami.  

Samorząd Uczniowski  

§ 14  

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski w oparciu o regulamin (zał. nr 7) przyjęty przez społeczność 

uczniowską, przy czym nie może być on sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.  

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;  

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;  

4) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;  
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5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;  

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

Współpraca organów Szkoły  

§ 15  

1. Organy Szkoły informują się wzajemnie o wynikach swej pracy. 

2. Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu, w którym biorą udział 

wyznaczeni przedstawiciele.  

3. Termin posiedzenia polubownego wyznacza Dyrektor. 

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

§ 16  

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

2. Komisja rozjemcza powoływana jest przez Dyrektora w sytuacji powstania sporu (konfliktu) na czas 

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 dotyczących 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. 

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) może dodatkowo reprezentować jego wychowawca. 

9. Z posiedzenia komisji rozjemczej sporządzany jest protokół przechowywany przez Dyrektora. 
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ROZDZIAŁ IV  
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH  

§ 17  

1. Zadania dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

w Tułowicach określone Statutem, programami nauczania oraz postanowieniami Rady Pedagogicznej 

realizują nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów oraz realizujący inne formy zajęć szkolnych. 

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w ramach: 

1) teoretycznych zajęć lekcyjnych; 

2) praktycznej nauki zawodu; 

3) działalności biblioteki; 

4) działalności pozalekcyjnej; 

5) pracy wychowawczej w Internacie. 

§ 18  

1. Podstawową jednostką organizacyjną każdej ze Szkół wchodzących w skład Szkoły jest oddział złożony 

z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania na podstawie ramowego planu nauczania 

określonego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania dla szkoły danego typu.  

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 

z uwzględnieniem typu kształcenia, opinii i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, 

kadrowych i finansowych Szkoły, wprowadza do szkolnego planu nauczania oraz do organizacji pracy 

szkoły przedmioty, które będą realizowane na poziomie rozszerzonym.  

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

organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

4. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych określa tygodniowy 

rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły.  

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie.  

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i technologii informacyjnej 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 

liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  

8. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych, a także poza siedzibą Szkoły, 

w szczególności podczas wycieczek.  
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9. W szkole, stosownie do potrzeb uczniów, mogą działać koła zainteresowań, nad którymi opiekę 

sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. 

10. Na wniosek rodziców, Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na odbywanie nauki w ramach indywidualnego programu lub 

toku nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa w tym zakresie następuje w drodze decyzji. 

11. Uczniom dojeżdżającym do Szkoły udostępnia się pomieszczenie, w którym oczekują na rozpoczęcie 

zajęć. 

§ 19  

1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pracowni informatycznych;  

2) pracowni przedmiotowych; 

3) biblioteki; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej; 

5) obiektów sportowych; 

6) innych pomieszczeń, w których mogą być realizowane zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.  

2. Szkołę otacza park o pow. 5,35 ha przeznaczony do zajęć dydaktyczno - rekreacyjnych. 

3. Budynki szkolne, Internat 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”.  

§ 20  

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.  

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

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

3. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, w tym audiowizualnych, w celu realizacji 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspieranie samokształcenia uczniów i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

4. Z zasobów książkowych biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 

szkoły i rodzice. 

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego oraz medialnego uczniów (w grupach 

bądź w klasach). 
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6. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: 

1) czytając lub wypożyczając na miejscu; 

2) wypożyczając lub czytając w pracowniach przedmiotowych. 

7. Poszukiwanie wybranych pozycji książkowych może odbywać się na szkolnej stronie internetowej 

w zakładce „Biblioteka/ Katalog” lub w katalogu tradycyjnym. 

8. Książki można wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia 

legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości. 

9. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres miesiąca. W  porozumieniu z bibliotekarzem 

można przedłużyć czas wypożyczenia, nie dłużej jednak niż o dwa tygodnie. 

10. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień. 

11. Czytelnik może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. 

12. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń. 

13. Wypożyczeń dla nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców dokonuje się indywidualnie. 

14. Czytelnik, który nie odda w terminie książek, nie może wypożyczyć kolejnych pozycji z księgozbioru 

bibliotecznego. 

15. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek. 

16. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książek i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

17. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego 

odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości 

odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie w/w książki. 

18. Jeśli czytelnik nie odkupi zniszczonej lub zagubionej książki, nie ma prawa korzystać z innych 

wypożyczeni w bibliotece szkolnej. 

19. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać 

z zasobów biblioteki w czytelni. 

20. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

21. Czytelnik może wypożyczyć książki na wakacje, jednak jest zobowiązany do ich zwrotu najpóźniej 

tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką, wstrzymuje się 

w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości. 

22. Odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką. 

23. Godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

24. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz. Zapewnia on wszystkim czytelnikom (uczniom, rodzicom, 

innym pracownikom szkoły): 
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1) nieograniczony dostęp do zbiorów różnego typu – książek, czasopism, programów multimedialnych, 

gier edukacyjnych, filmów, nagrań muzycznych itp.; 

2) fachową informację o zbiorach, nowościach i zapowiedziach wydawniczych; 

3) poradę i pomoc w doborze odpowiedniej lektury; 

4) możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu i drukarki; 

5) wpływ na tematykę zajęć czytelniczych i kształt zbiorów; 

6) wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

7) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

8) współpracę z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, 

świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

9) wspomaganie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów współpracując z wychowawcami 

i rodzicami; 

ponadto:  

10) tworzy w bibliotece centrum informacyjne i bazę metodyczną; 

11) uczestniczy w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych, maturalnych, 

12) uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych, 

13) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć bibliotecznych. 

Realizacja podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza odbywa się, między innymi, w formie 

specjalnie przygotowanych lekcji bibliotecznych, w ramach zajęć pozalekcyjnych, w toku indywidualnej 

pracy z czytelnikiem, w  trakcie codziennej obsługi czytelnika, poprzez imprezy czytelnicze (konkursy, 

wystawy, spotkania autorskie, apele i uroczystości szkolne). 

25. Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który: 

1) zapewnia właściwe pomieszczenia i ich wyposażenie oraz środki finansowe na zakup zbiorów, 

materiałów i czasopism, w tym środki mogące pochodzić z dotacji celowych i darowizn od osób 

prawnych i fizycznych; 

2) zarządza stanem zbiorów biblioteki; 

3) egzekwuje protokolarne przekazywanie biblioteki przy zmianie jej obsługi i egzekwuje od 

odpowiedzialnych pracowników wyrównanie ewentualnych strat. 

26. Biblioteka jest finansowana z budżetu szkoły. 

27. W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji (MCI), które wspiera realizację zadań 

szkoły określonych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkół 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; 



Statut Zespołu Szkół w Tułowicach  

24 
 

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. 

28. Zadania MCI: 

1) gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia; 

2) elektroniczna obsługa biblioteki w programie MOLnet+, obejmująca opracowywanie zbiorów oraz 

udostępnianie ich czytelnikom; 

3) udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych i oferowanych w 

sieci Internet; 

4) tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego użytkownik centrum będzie mógł w oparciu 

o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych technologii przygotować własne opracowania; 

5) stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z 

wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych. 

29. Zasady korzystania z MCI: 

1) MCI podlega szkolnej bibliotece i służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom jako 

źródło wiedzy i informacji; 

2) korzystających z MCI obowiązuje przestrzeganie poniższych zasad regulaminu; 

3) chcąc skorzystać z komputera oraz dostępu do Internetu należy wpisać się do dziennika prowadzonego 

przez nauczyciela bibliotekarza; 

4) korzystający z MCI mogą przeglądać strony internetowe, sprawdzić pocztę elektroniczną, wyszukiwać 

potrzebną wiedzę i informacje; 

5) należy pamiętać, że komputery w MCI służą wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych; 

6) wprowadzanie mobilnych urządzeń typu pendrive, płyta CD, DVD lub innych odbywać się może 

wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza; 

7) niedozwolone jest instalowanie jakichkolwiek programów na komputerach MCI; 

8) przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się i pracować najwyżej dwie osoby; 

9) korzystający z komputera MCI odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie 

sprzętu, zawirusowanie); 

10) w MCI obowiązują cisza i spokój; 

11) korzystających z komputerów MCI oraz z dostępu do Internetu obowiązują ogólne zasady netykiety; 

12) za nieprzestrzeganie ww. zasad oraz za niedostosowanie się do zasad netykiety użytkownik może 

zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na czas określony lub nieokreślony. 

§ 21  

1. Na pisemny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor powołuje i odwołuje Rzecznika Praw Ucznia. 
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2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niepełniący funkcji 

kierowniczej i wyrażający zgodę na kandydowanie. 

3. Samorząd Uczniowski wybiera Rzecznika spośród kandydatów w wyborach powszechnych, tajnych, 

bezpośrednich, przy udziale w wyborach co najmniej 50% uczniów. 

4. Przyjmuje się kadencję 2 letnią z możliwością piastowania tej funkcji przez dwie kolejne kadencje. 

5. Rzecznik praw ucznia może zrezygnować z funkcji na własną prośbę, składając pisemną rezygnację na 

ręce Dyrektora Szkoły. 

6. Nadrzędnym celem jest ochrona praw ucznia na terenie Szkoły. 

7. Do zadań Rzecznika należy: 

1) diagnozowanie sytuacji prawnej ucznia w szkole; 

2) edukacja i promocja prawna ucznia i jego rodziców lub opiekunów; 

3) pośrednictwo w negocjacjach pomiędzy stronami w przypadku konfliktów i proponowanie 

rozwiązań; 

4) wskazywanie prawnych rozwiązań; 

5) wnioskowanie do organów Szkoły o zajęcie stanowiska w sprawach ucznia, współpraca z organami 

Szkoły oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw ucznia (dziecka); 

6) opiniowanie decyzji organów Szkoły mogących naruszać prawa ucznia; 

7) przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przynajmniej raz w roku, raportu z sytuacji 

prawnej uczniów w szkole. 

§ 22  

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. 

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

§ 23  

1. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w nauczaniu praktycznym.  

Praktyczna nauka zawodu w Publicznym Technikum Leśnym jest częścią procesu kształcenia 

i wychowania polegającą w szczególności na przygotowaniu uczniów do sprawnego działania w zakresie 

gospodarki leśnej. Realizowana jest na podstawie umowy z nadleśnictwem dydaktycznym. 

2. Zasady organizacji oraz tematykę praktycznej nauki zawodu określa program nauczania. 
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§ 24  

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą organizować zajęcia umożliwiające:  

1) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

2) pomoc dla uczniów mających trudności w nauce; 

3)  korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

4) przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy.  

§ 25  

1. Zespół Szkół może przyjmować studentów szkół wyższych (kształcących nauczycieli) na praktyki 

pedagogiczne. 

2. Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem lub za 

jego zgodą – nauczycielem-opiekunem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

ROZDZIAŁ V  
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH  

§ 26  

1. Zespół Szkół prowadzi Internat. 

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w Internacie wynosi do 35 wychowanków. 

3. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą tygodniowo co najmniej 49 godzin 

zegarowych. 

4. W uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę można zatrudniać wychowawcę dyżurującego 

w godzinach nocnych. 

5. Uczniowie zamieszkujący w Internacie zobowiązani są do pokrycia części kosztów pobytu w Internacie 

w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. 

6. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego  może zwolnić rodziców/prawnych opiekunów z całości 

lub części opłat za pobyt w Internacie: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę 

w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

7. Szczegółową organizację życia w Internacie, prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady 

działalności Internatu określa Regulamin Internatu (załącznik nr 2). 

§ 27  

1. Do kierowania Internatem powołany jest Kierownik Internatu. 

2. Kierownik Internatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 
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§ 28  

1. Do obowiązków Kierownika Internatu należy w szczególności: 

1) troska o  powierzonych mu uczniów;  

2) kierowanie procesem dydaktyczno – wychowawczym Internatu; 

3) troska o zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki i wypoczynku (warunków 

higienicznych, sanitarnych i bezpieczeństwa); 

4) systematyczna kontrola zajęć wychowawców Internatu i udzielanie im odpowiedniego instruktażu; 

5) kontrola obsługi Internatu; 

6) opieka i nadzór nad działalnością Internatu oraz czuwanie nad tym, aby działalność ta rozwijała się 

w pożądanym kierunku; 

7) wykonywanie innych obowiązków zleconych mu przez Dyrektora.  

2. Szczegółowe obowiązki Kierownika Internatu określa zakres czynności Kierownika Internatu ustalony 

przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

§ 29  

1. Do pomocy Kierownikowi Internatu w sprawowaniu opieki wychowawczej nad wychowankami 

powoływani są wychowawcy Internatu. 

2. Do obowiązków wychowawcy Internatu należy w szczególności: 

1) kierowanie pracą grupy wychowanków powierzonych jego opiece; 

2) zapewnienie opieki powierzonym wychowankom, w tym ponoszenie odpowiedzialności za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osobistej wychowanka;  

3) sumienne realizowanie zadań wynikających z planu opiekuńczo-wychowawczego Internatu, dążenie 

do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej; 

4) stworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

5) utrzymywanie ścisłego kontaktu z wychowawcami klas, nauczycielami Szkoły i rodzicami/prawnymi 

opiekunami; 

6) bezstronność i obiektywizm oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków; 

7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie wychowawczej oraz 

pomiędzy wychowankami, a innymi członkami społeczności Internackiej; 

8) czuwanie nad postępami wychowanków w nauce; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb wychowanka; 

10) rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanka; 

11) inspirowanie i wspomaganie działań wychowanków; 

12) organizowanie zajęć pozalekcyjnych w Internacie; 
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13) czuwanie nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem 

w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież; 

14) wdrażanie młodzieży do stałego poszanowania mienia społecznego organizując prace społeczne na 

rzecz Internatu i Szkoły; 

15) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Internatu przez  wychowanków; 

16) uczestniczenie w ogólnych zebraniach uczniów, mieszkańców Internatu, zebraniach samorządu 

Internatu i zebraniach swojej grupy; 

17) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych; 

18) ustalanie wniosków do dalszej działalności celem eliminowania trudności wychowawczych oraz 

podnoszenia efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

19) doskonalenie metod pracy wychowawczej. 

ROZDZIAŁ VI  
NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W  TUŁOWICACH  

§ 30  

1. Pracownikami Zespołu Szkół w Tułowicach są:  

1) nauczyciele;  

2) pracownicy administracji; 

3)  pracownicy obsługi.  

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

przepisy.  

§ 31  

1. 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. 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:  

1) realizowanie ustawowych oraz statutowych celów i zadań Szkoły;  

2) rzetelne wypełnianie podstawowych funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

3) prowadzenie dokumentacji szkolnej według zasad określonych odrębnymi przepisami, a także 

dziennika elektronicznego;  

4) troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów;  

5) poszanowanie godności ucznia;  

6) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym;  

7) dbałość o właściwą organizację zajęć;  

8) stworzenie atmosfery do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym;  
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9) planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego;  

10) dbałość o warsztat pracy, powierzone mienie oraz estetykę przydzielonej pracowni;  

11) systematyczna współpraca z rodzicami;  

12) planowanie pracy dydaktycznej poprzez przygotowanie corocznych planów pracy z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb uczniów i oddziałów szkolnych, a także określenie zasad oceniania na 

prowadzonych przez siebie przedmiotach;  

13) udział w przeprowadzaniu egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe; 

14)  realizowanie „19-tej” godziny zgodnie z zapisem paragrafu 42 Karty Nauczyciela według zasad 

obowiązujących w szkole.  

§ 32  

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:  

1) planować pracę wychowawczą poprzez przygotowanie planów pracy wychowawczej na dany rok 

szkolny;  

2) diagnozować potrzeby oddziału i poszczególnych uczniów; 

3) koordynować pracę wychowawczą w oddziale i integrować uczniów;  

4) współpracować z nauczycielami innych przedmiotów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

5) współpracować z Dyrektorem Szkoły i psychologiem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

6) zapoznawać uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka;  

7) kształtować szacunek do tradycji szkolnych i norm obowiązujących w szkole;  

8) kształtować atmosferę życzliwości w stosunkach uczeń – nauczyciel;  

9) kształtować u uczniów poczucie własnej wartości, wyrabiać umiejętność właściwego wyrażania 

swoich ocen i sądów;  

10) inicjować pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej;  

11) wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu i nauce;  

12) promować osiągnięcia uczniów;  

13) pomagać w kształtowaniu charakteru młodego człowieka i poczucia własnej odpowiedzialności;  

14) przygotować młodzież do odpowiedzialnego i świadomego kontaktu z ich europejskimi 

rówieśnikami oraz dorobkiem kultury europejskiej;  

15) kształtować u uczniów chęć do zdobywania wiedzy poprzez przyjazną atmosferę i dyscyplinę;  

16) organizować wycieczki do kina, teatru, na wystawy, organizować wycieczki klasowe i inne;  

17) wspierać obowiązki wychowawcze rodziców, ściśle z nimi współpracować.  
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4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych.  

5. Wychowawca ma prawo zwrócić się do Dyrektora w każdej sprawie dotyczącej wychowanków w celu 

uzyskania porady, pomocy, zgody lub interwencji.  

6. W razie potrzeby Dyrektor powołuje drugiego wychowawcę (tzw. wspomagającego) dla danego 

oddziału, a nauczyciel wypełnia te obowiązki w ramach czynności dodatkowych. 

7. W przypadku  dłuższej nieobecności wychowawcy Dyrektor w drodze decyzji powierza oddział nowemu 

wychowawcy.  

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

oraz nierespektowania praw uczniów, na umotywowany wniosek Rady Rodziców lub Samorządu 

Uczniowskiego, może nastąpić zmiana nauczyciela-wychowawcy. 

§ 33  

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia 

ogólnego i zawodowego.   

2. Na terenie Szkoły działają zespoły przedmiotowe :  

1) Zespół Nauczycieli Bloku Humanistyczno –Społecznego; 

2) Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno-Przyrodniczego; 

3) Zespół Nauczycieli Języków Obcych; 

4) Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego; 

5) Zespół ds. Sportu i Rekreacji. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

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

korygowania treści przedmiotów pokrewnych;  

2) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli.  

4. Na terenie Szkoły działają także: 

1) Zespół Analiz Jakości Kształcenia i Badań Edukacyjnych; 

2) Zespół Wychowawczy – wychowawcy klas, wychowawcy Internatu; 

3) Zespół ds. Protokołów i Wniosków.  

5. W miarę bieżących potrzeb Dyrektor Zespołu powołuje inne zespoły problemowo - zadaniowe.  

§ 34  

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. 
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§ 35  

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy: 

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) prowadzenie gospodarki finansowo-pieniężnej; 

3) projektowanie budżetu w zakresie wydatków administracyjno-gospodarczych;  

4) obsługa kancelaryjno-biurowa; 

5) prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów; 

6) sporządzanie sprawozdań; 

7) zabezpieczanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania; 

8) zakup materiałów zapewniających sprawne funkcjonowanie Szkoły, Internatu oraz obiektów 

sportowych;  

9) realizowanie zakupów z zakresu wyposażenia Szkoły zgodnie z dyspozycjami Dyrektora; 

10) ewidencjonowanie i znakowanie sprzętu, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja 

i prowadzenie inwentaryzacji rocznej; 

11) zapewnienie sprawności techniczno-użytkowej budynków i urządzeń w obrębie obiektu oraz 

zabezpieczenie majątku Szkoły; 

12) zabezpieczenie pod względem ilości i sprawności sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń 

odgromowych, kluczy do wyjść ewakuacyjnych i ich drożności;  

13) utrzymanie w pełnej sprawności, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i czystości budynków 

i przyległego terenu; 

14) zapewnienie całodziennego wyżywienia dla wychowanków przebywających w Internacie; 

15) stała opieka nad zielenią w otoczeniu Szkoły. 

2. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół 

w Tułowicach określają odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ VII   
 ZASADY REKRUTACJI  DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH  

§ 36  

1. Kryteria i warunki rekrutacji:  

1) przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum; 

2) przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie wyników osiągniętych 

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym;  

3) kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający 

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

4)  kandydaci otrzymują w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym określoną liczbę punktów za 

swoje osiągnięcia;  
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5) punkty przyznawane są za:  

a) egzamin gimnazjalny,  

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  

d) osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum oraz zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum oraz kandydata, który został zwolniony z całości lub części egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum określany jest Zarządzeniem Opolskiego 

Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół policealnych na dany rok szkolny. 

§ 37  

1. W szkole tworzony jest zarządzeniem Dyrektora na dany rok szkolny regulamin rekrutacji 

uwzględniający przepisy prawa oświatowego, zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Statutu 

Zespołu Szkół. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego, określa zadania członków oraz 

kalendarium prac komisji. 

§ 38  

1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego typu szkoły (Publicznego Technikum Leśnego lub Publicznego 

Liceum Ogólnokształcącego) w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc w danym typie szkoły. 

2. W przypadku kandydata niespełniającego kryterium punktowego o przyjęciu do Szkoły decyduje 

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem oraz jego 

rodzicem/prawnym opiekunem. 

3. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone 

w rodzinach zastępczych, 

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki, 

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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§ 39  

1. Nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia ogłaszane są na liście wstępnej publikowanej 

w systemie elektronicznego naboru oraz na terenie Szkoły. Lista ostateczna zostaje ogłoszona po 

przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

2. Warunkiem umieszczenia nazwiska kandydata na liście ostatecznej, a tym samym przyjęcia go do 

wybranego typu szkoły jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole i złożenie przez kandydata 

w sekretariacie Szkoły oryginałów następujących dokumentów:  

1) kwestionariusza kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej; 

2) świadectwa ukończenia gimnazjum; 

3) zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 

4) innych zaświadczeń potwierdzających udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

5) zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki 

w dowolnym typie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy kandydatów do Technikum Leśnego). 

3. Uczniowie ubiegający się o zakwaterowanie w Internacie zobowiązani są do przestrzegania procedury 

zawartej w Regulaminie Internatu (załącznik nr 2). 

§ 40  

Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu ucznia:  

1. do wszystkich klas programowo wyższych,  

2. do klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej powołanej w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych,  

3. do klasy pierwszej, gdy uczeń powraca z zagranicy.  

§ 41  

1. Do klasy programowo wyższej ucznia przyjmuje Dyrektor na podstawie:  

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 

szkołę, z której uczeń odszedł;  

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych 

w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:  

a) ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, 

b) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia 

zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, 

c) ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.  
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3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której 

uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są 

uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.  

ROZDZIAŁ VII I   
UCZNIOWIE ORAZ ICH PRAWA I  OBOWIĄZKI  

§ 42  

1. Uczeń ma prawo do nauki ukierunkowanej na:  

1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych 

i fizycznych dziecka; 

2) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie 

Narodów Zjednoczonych; 

3) rozwijanie  szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości 

narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i dla innych 

kultur; 

4) przygotowanie do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, 

pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, 

narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 

5) rozwijanie  poszanowania środowiska naturalnego.  

§ 43  

1. Szkoła respektuje prawo ucznia do:  

1) swobody myśli, sumienia i wyznania;  

2) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących ucznia; 

3) funkcjonowania w środowisku szkolnym bez bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.  

Prawa ucznia  

§ 44  

1. Uczeń ma prawo:  

1) do zorganizowanego procesu kształcenia; 
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2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

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

godności; 

3) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę przed paleniem 

tytoniu i e-papierosów, spożywaniem napojów alkoholowych oraz nielegalnym używaniem środków 

narkotycznych i substancji psychotropowych; 

4) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach sportowych, zajęciach kół zainteresowań i przedmiotowych; 

5) uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym Szkoły; 

6)  do zapoznania się w ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego roku szkolnego z pełnym brzmieniem 

Statutu Zespołu, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, zasadami wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania oraz z postanowieniami szczegółowymi przyjętymi w Zespole i przepisami bhp; 

7) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w szkole; 

8) do tworzenia na terenie Szkoły (po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły) kół organizacji 

młodzieżowych, o ile organizacje te działają w zgodzie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej 

porządkiem prawnym, z zachowaniem następujących zasad:  

a) wybór opiekuna koła działającej w szkole organizacji winien być uzgodniony ze wszystkimi 

zainteresowanymi osobami, 

b) koordynatorem działalności wszystkich organizacji młodzieżowych działających w Szkole jest 

Samorząd Uczniowski,  

9) do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

10) do uzyskania od nauczycieli i kolegów pomocy, w miarę ich możliwości, w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych; 

11) do korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i możliwościami finansowymi Szkoły;  

12) do zapoznania się z programami nauczania i uzyskania informacji od nauczycieli o stosowanych 

kryteriach i zasadach oceniania;  

13) do uzyskania pomocy w nauce od nauczyciela na dwustronnie ustalonych zasadach, jeżeli trudności 

ucznia zostały spowodowane przyczynami zdrowotnymi, sytuacją rodzinną lub zdarzeniem 

losowym; jeśli trudności ucznia wynikają z lekceważenia obowiązków szkolnych - to nauczyciel ma 

prawo odmówić uczniowi udzielenia pomocy w nauce; 

14) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 

15) do informacji o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych) na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, natomiast na miesiąc przed klasyfikacją 

o przewidywanej dla niego semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej. Za sposób 
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powiadomienia uznaje się umieszczenie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów w 

dzienniku elektronicznym. .  

16) w wyjątkowych przypadkach do zwolnienia z lekcji przez Wychowawcę klasy lub Dyrektora po 

uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub wpisie rodzica do dziennika elektronicznego albo po 

przedstawieniu zaświadczenia lekarza (pielęgniarki); 

17) do zwracania się w kwestiach spornych z pracownikami Szkoły w pierwszej kolejności do 

wychowawcy, a w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu – do Dyrektora, przy czym decyzja Dyrektora 

jest ostateczna.  
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§ 45  

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1. W przypadku, gdy uczeń uważa iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice/opiekunowie 

prawni złożyć pisemne zażalenie do Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Rzecznik w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie. 

3. W przypadku zasadności złożonego zażalenia Rzecznik zwraca się do Dyrektora  o podjęcie stosownych 

działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie 

praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia Dyrektor podejmuje czynności 

likwidujące ich skutki. 

Przywileje ucznia  

§ 46  

1. Przywileje ucznia: 

1) do zwolnienia od ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie w klasie pierwszej ze 

względów adaptacyjnych; 

2) do dnia wolnego od ocen niedostatecznych po wylosowaniu jego numeru w dzienniku przez 

Samorząd Uczniowski. Tzw. „Szczęśliwy numerek” przestaje obowiązywać na miesiąc przed 

klasyfikacją semestralną i roczną; 

3) do sporadycznego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie na następujących zasadach: 

1) jedno nieprzygotowanie w semestrze, które musi być zgłoszone na początku lekcji i obejmuje 

również brak zadania lub zeszytu; 

2) nieprzygotowanie nie musi być uzasadnione, a uczeń na tej lekcji nie może być poddawany ocenie 

w żadnej formie; 

3) uczeń ma obowiązek uzupełnić nieprzygotowanie; 

4) nieprzygotowanie nie może być zgłoszone w następujących przypadkach: 

a) na zapowiedzianej co najmniej tydzień wcześniej lekcji powtórzeniowej lub pracy klasowej, 

b) przez ucznia, który zobowiązał się przygotować indywidualnie na daną lekcję partię materiału, 

c) przez ucznia, który wcześniej (minimum tydzień), został zobowiązany przez nauczyciela do 

uzupełnienia określonej wiedzy, 

d) przez ucznia, który na poprzednich lekcjach z danego przedmiotu miał nieusprawiedliwioną 

nieobecność. 

3. Samorząd Uczniowski może zaproponować inne sposoby korzystania przez uczniów z dodatkowych 

zwolnień z odpowiedzi. 
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Obowiązki  ucznia  

§ 47  

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły, zasad bhp oraz postanowień regulaminów, 

a zwłaszcza dotyczących:  

1) aktywnego systematycznego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania, terminowego 

wykonywania poleceń nauczycieli oraz współdziałania z zespołem klasowym na rzecz osiągnięcia jak 

najlepszych wyników w nauce i zachowaniu;  

2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza zasad poprawności i uczciwości 

w relacjach z innymi osobami;  

3) regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i te zajęcia pozalekcyjne, 

w których dobrowolnie zgłosił swoje uczestnictwo, przygotowywania się do nich oraz kulturalnego 

zachowania w ich trakcie;  

4) przestrzegania zasad zwalniania z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach wg 

następujących zasad:  

a) każda nieobecność ucznia musi być potwierdzona przez rodzica/opiekuna prawnego osobiście, 

telefonicznie lub elektronicznie do trzech dni od dnia nieobecności ucznia,  

b) uczeń ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy, a w razie jego nieobecności Dyrektorowi zamiaru 

opuszczenia zajęć lekcyjnych, wyjścia do lekarza, wyjazdu do domu itp. Niezastosowanie się do 

ww. punktu równoznaczne jest z samowolnym opuszczeniem zajęć i skutkuje 

natychmiastowym nieusprawiedliwieniem nieobecności, 

5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz do koleżanek 

i kolegów; 

6) wykonywania poleceń Dyrektora, Wychowawców, nauczycieli oraz pracowników administracji 

i obsługi; 

7) godnego reprezentowania Szkoły w czasie uroczystości szkolnych, w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych w Szkole i poza Szkołą;  

8) dbania o dobre imię Szkoły; 

9) odpowiedzialności za życie i zdrowie własne, koleżanek i kolegów oraz pracowników Szkoły;  

10) reagowania na przejawy przemocy, brutalności i wulgarności w stosunku do członków społeczności 

szkolnej;  

11) natychmiastowego powiadomienia nauczyciela dyżurującego, opiekuna pracowni, wychowawcy, 

Dyrektora lub pracownika obsługi o wszelkich zagrożeniach w prawidłowym funkcjonowaniu Szkoły; 

12)  przestrzegania zakazu palenia papierosów (w tym e-papierosów), posiadania i spożywania 

alkoholu, posiadania, używania, sprzedaży oraz nakłaniania do używania narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych oraz przebywania w szkole pod ich wpływem; 
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13)  przestrzegania zakazu posiadania i używania na terenie Szkoły broni oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu;  

14) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych, tabletów itp. w czasie lekcji, 

(urządzenia tego typu powinny być wyłączone); 

15) przestrzegania zakazu stosowania przemocy stosowanej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 

(tzw. cyberprzemocy); 

16) troski o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd oraz poszanowania własności osobistej innych osób;  

17) naprawienia szkody lub zwrócenia równowartości za jej naprawienie przez Szkołę w przypadku 

świadomej dewastacji; 

18)  dbania o higienę osobistą, estetyczny, czysty i schludny wygląd; 

19) dbania o środki dydaktyczne i porządek w miejscu nauki; 

20) pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni. 

 

2. Uczniowie zobowiązani są do pełnego umundurowania zgodnego z typem szkoły, podczas zajęć 

szkolnych i wystąpień publicznych reprezentujących Szkołę, przy czym: 

1) uczniowie Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach zobowiązani są do: 

a) umundurowania leśnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzoru 

mundurów leśnika i oznak osób uprawnionych do ich noszenia.  

Za obowiązujące umundurowanie należy rozumieć:  

- marynarkę w kolorze oliwkowozielonym, 

- spodnie lub spódnicę w kolorze oliwkowozielonym, 

- koszulę w kolorze oliwkowozielonym lub białym z długim lub krótkim rękawem, w zależności 

od pory roku,  

- skarpety lub rajstopy w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym,  

- półbuty w kolorze brązowym lub czarnym,  

b) umieszczenia na mundurze znaków identyfikacyjnych w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa 

z napisem: Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach, 

c) dbania o schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, tj.: 

- staranne uczesanie (dziewczęta – włosy krótkie lub długie – upięte, chłopcy – włosy krótko 

ostrzyżone, ogolona twarz), 

- niedozwolone jest ekscentryczne upiększania ciała (widoczny, wyrazisty makijaż, paznokcie 

i włosy w nienaturalnej kolorystyce, jaskrawo pomalowane, z nienaturalnymi ozdobami), 

kolczyki w języku, nosie, brwi lub wardze, 

- w kwestiach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się na podstawie aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób 

uprawnionych do ich noszenia; .  

2) uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach zobowiązani są do: 
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a) umundurowania wojskowego, zgodnie z Regulaminem klasy wojskowej (zał. nr 4), 

b) umieszczenia na mundurze znaków identyfikacyjnych zgodnie z Regulaminem klasy wojskowej 

(zał. nr 4). 

Nagrody 

§ 48  

Za dobre wyniki w nauce, aktywność społeczną, osiągnięcia sportowe i inne oraz właściwe reprezentowanie 

Szkoły uczeń może być wyróżniony: 

1) dyplomem; 

2) pochwałą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela odnotowaną w dzienniku; 

3) pochwałą Dyrektora Zespołu Szkół w obecności uczniów; 

4) pochwałą Dyrektora Zespołu Szkół przesłaną do rodziców; 

5) nagrodą rzeczową; 

6) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

7) stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Kary  

§ 49  

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, rozporządzeniach Rady Pedagogicznej, 

decyzjach Dyrektora Zespołu Szkół uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy w Internacie; 

2) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy lub wychowawcy grupy w Internacie 

z powiadomieniem rodziców; 

3) pisemną naganą wychowawcy klasy lub Kierownika Internatu z powiadomieniem rodziców; 

4) pisemną naganą za frekwencję (dotyczy jednego roku szkolnego) z powiadomieniem rodziców:  

a) I nagana za opuszczenie bez usprawiedliwienia 15 godzin lekcyjnych udzielana przez 

wychowawcę, 

b) II nagana za opuszczenie bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych, z ostrzeżeniem 

o zagrożeniu wszczęcia procedury skreślenia z listy uczniów udzielana przez Dyrektora,  

c) III nagana za opuszczenie bez usprawiedliwienia 35 godzin lekcyjnych udzielana przez Dyrektora 

i rozpoczynająca procedurę skreślenia z listy uczniów; 

5) karą za spóźnienia na zajęcia lekcyjne (dotyczy jednego roku szkolnego) z powiadomieniem 

rodziców: 

a) pisemne upomnienie udzielane przez wychowawcę za 10 spóźnień, 

b) pisemna nagana udzielana przez  wychowawcę za 20 spóźnień, 
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c) pisemna  nagana Dyrektora Zespołu Szkół za 30 spóźnień; 

6) naganą Dyrektora Zespołu Szkół z powiadomieniem rodziców; 

7) pozbawieniem prawa do zamieszkania w Internacie; 

8) skreśleniem z listy uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach. 

2. Uczniowi, który otrzymał naganę Dyrektora określoną w ust. 1 pkt.4 lit. c, ust. 1 pkt.5 lit. c, ust. 1. pkt. 6 

Rada Pedagogiczna może zawiesić prawo do udziału w wycieczkach i uroczystościach klasowych 

i szkolnych, do pełnienia funkcji w samorządzie klasy/Szkoły lub innej organizacji oraz prawa do 

reprezentowania Szkoły na zewnątrz na czas określony. 

3. Dyrektor może skrócić czas trwania kary na wniosek wychowawcy ucznia biorąc pod uwagę poprawę 

zachowania ucznia. 

4. Kary pkt. 1.7 udziela Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub Kierownik Internatu na 

podstawie uchwały Rady Wychowawców Internatu. 

5. Kary pkt. 1.8 udziela Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

6. Nałożone kary odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym klasy. 

7. Uczeń ma prawo do przedstawienia swojego zdania przed nałożeniem kary. 

Skreślenie z  l isty uczniów  

§ 50  

1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być w drodze decyzji 

administracyjnej skreślony z listy uczniów przez Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów 

w przypadku:  

1) otrzymania drugiej nagany Dyrektora w cyklu szkolnym; 

2) otrzymania trzeciej nagany za frekwencję w roku szkolnym; 

3) udowodnienia przez uprawniony organ popełnienia przestępstwa; 

4)  nieprzestrzegania statutowych obowiązków ucznia; 

5) posiadania, spożywania napojów alkoholowych lub przebywania pod wpływem alkoholu na terenie 

Szkoły; 

6) posiadania, używania lub rozprowadzania środków odurzających;  

7) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej;  

8) kradzieży lub umyślnego i celowego niszczenia mienia;  

9)  popełnienia wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu własnemu i innych osób;  

10)  fałszowania dokumentów;  

11) agresji, znieważenia oraz naruszenia godności osobistej innych osób; 
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12) nieprzestrzegania regulaminu wycieczek szkolnych;  

13) niewywiązywania się z podstawowego obowiązku zdobywania wiedzy - uczeń przez dwa kolejne 

lata nie opanował materiału danej klasy. 

3. W przypadku popełnienia wykroczenia, które kwalifikuje do skreślenia ucznia z listy uczniów należy:  

1) sporządzić notatkę służbową i zebrać dokumentację; 

2) poinformować psychologa szkolnego o zamiarze ukarania ucznia skreśleniem z listy uczniów; 

3) zwrócić się do Samorządu Uczniowskiego o wyrażenie pisemnej opinii, przy czym: 

a) Samorząd Uczniowski ma 7 dni na wyrażenie opinii, 

b) brak opinii nie wstrzymuje biegu sprawy.  

4) poinformować ucznia o przysługującym mu prawie do wyrażenia własnej opinii; 

5) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze nałożenia kary skreślenia z listy uczniów; 

6) zwołać posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia wszystkich informacji mających 

wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

4. Uczeń (lub jego rodzice /prawni opiekunowie) może odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów 

do Opolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora, w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

5. Szczegóły i tryb odwołania od kary skreślenia ucznia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

6. Dyrektor może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne 

ze względu na ochronę zdrowia lub życia uczniów i pracowników, dla zabezpieczenia mienia Szkoły 

przed znaczącymi stratami albo ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

uczniów bądź pracowników.  

Ocenianie i  promocja  

§ 51  

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 podstaw programowych oraz formułowaniu oceny. 

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego ustala Rada Pedagogiczna w formie podjętej 

uchwały w tej sprawie i po zapoznaniu z nimi uczniów i ich rodziców (zał. nr 3). 

3. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

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

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  udzielić uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniając  zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 
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§ 52  

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. 

2. Uczeń kończy szkołę i otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły, jeżeli na zakończenie klasy 

programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

3. Egzaminy maturalne i zawodowe przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ IX  
ZAPISY KOŃCOWE  

§ 53  

1. Zespół Szkół  używa dużej i małej pieczęci urzędowej z godłem i z napisem: Zespół Szkół w Tułowicach 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają stemple z napisem: 

1) Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach, 

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach. 

§ 54  

Zespół Szkół prowadzi gospodarkę pieniężną i materiałową w oparciu o przepisy o wykonywaniu budżetu 

państwa i przepisy rachunkowości budżetowej. 

§ 55  

Przez wyrażenie „odrębne przepisy” użyte w treści niniejszego Statutu należy rozumieć przepisy 

szczegółowe wydane przez ministrów właściwych dla spraw: oświaty, sportu, pracy, finansów oraz inne, 

ogólnie obowiązujące przepisy.  





 

 
 

 





Schemat organizacyjny Zespołu Szkół 
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do Statutu Zespołu Szkół 
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Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Internat Zespołu Szkół jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, powołaną na podstawie § 25 

Statutu ZS w Tułowicach działającą w ramach Zespołu Szkół w Tułowicach, przeznaczoną dla 

młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat ZS w Tułowicach jest placówką, w której realizowany jest program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, zapewniający możliwość kontynuowania nauki przez 

uczennicę w ciąży. 

3. Wyżywienie w Internacie jest w całości odpłatne i obligatoryjnie związane z przyznaniem 

miejsca w Internacie. Mieszkaniec Internatu nie może zrezygnować z poszczególnych 

posiłków. 

4. Posiłki w internacie wydawane są na podstawie imiennej kartki żywieniowej. W przypadku 

utraty kartki wychowanek otrzymuje duplikat dokumentu. 

5. W przypadku planowanej nieobecności w Internacie wychowanek, po zdaniu kartki 

żywieniowej z okresu nieobecności, nie jest obciążany za wyżywienie z ww. okresu. 

Planowana nieobecność powinna być zgłoszona najpóźniej w dniu poprzedzającym 

nieobecność. 

6. W przypadku nieobecności w internacie w ciągu miesiąca wynoszącej ponad 50%, 

wychowanek pokrywa połowę kosztów pobytu w internacie. 

7. Uczniowie zamieszkujący w Internacie zobowiązani są do pokrycia części kosztów pobytu 

w Internacie w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. 

8. Za koszty pobytu w Internacie należy rozumieć koszty wyżywienia wychowanka w Internacie 

oraz częściową rekompensatę kosztów utrzymania wychowanka w Internacie. 

9. Na tablicy ogłoszeń Internatu comiesięcznie podawana jest informacja o kosztach pobytu 

w Internacie wraz z podaniem numeru konta na który należy wnosić opłaty. 

10. Opłaty za wyżywienie oraz częściową rekompensatę kosztów utrzymania w internacie należy 

uiszczać do 20 dnia bieżącego miesiąca. 

11. Internat prowadzi swoją działalność: 

a. w okresie trwania nauki szkolnej; 

b. w okresie przerw międzylekcyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

12.  Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Kierownik Internatu. 

13. Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi 

do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych 

zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach. 

14. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 35 osób. 

15. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba wychowanków 

w grupie wychowawczej może być niższa od liczby określonej w § 1 ust.14. 

16. Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowawczą wynosi tygodniowo co 

najmniej 49 godzin zegarowych. 

17. Za zgodą organu prowadzącego, w Internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna 

nocnego. 

1. Internat jest czynny od godz. 17.00 w dniu poprzedzającym zajęcia dydaktyczne w celu 

umożliwienia przyjazdu młodzieży.” 

Zadania Internatu  

§ 2  

1. Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych, w tym: 
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1) Zapewnienie uczennicy w ciąży komfortowych warunków w formie odrębnego pokoju z 

pełnym węzłem sanitarnym oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej oferowanej 

przez wykwalifikowanych specjalistów. 

2) Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania. 

3) Zapewnienie wychowankom właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

4) Stworzenie warunków do nauki, rozwijania uzdolnień i zainteresowań. 

5) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze.  

6) Rozwijanie samodzielności i samorządności celem wyrabiania zaradności życiowej 

wychowanków. 

7) Zapewnienie wychowankom poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

8) Kształtowanie demokratycznych postaw wychowanków. 

9) Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu. 

10) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych 

i gospodarczych. 

 
2. Umożliwienie korzystania z wyżywienia młodzieży szkolnej niemieszkającej w Internacie 

z wyjątkiem osób usuniętych z niego dyscyplinarnie.  

Realizacja zadań wymienionych w § 2 ust. 2-10 polega na planowaniu i realizacji zadań przy 

współpracy ze Szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi oraz 

instytucjami i placówkami środowiskowymi. 

3. Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach mają prawo uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Wychowawców Internatu dotyczących nagradzania oraz karania 

wychowanków z prawem głosu. 

1.  

Przyjęcie do Internatu  

§ 3  

O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń mieszkający poza miejscowością, w której 

znajduje się Szkoła oraz którego stan zdrowia kwalifikuje go do zamieszkania w Internacie 

w grupie uczniowskiej. 

§ 4  

1. Do Internatu przyjmowani są uczniowie na podstawie podania złożonego w sekretariacie 

Szkoły. 

2. Druk podania do Internatu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie 

szkoły. 

§ 5  

1.  Warunkiem przyjęcia ucznia do Internatu, jest jego dobry stan zdrowia, a w przypadku 

ucznia ubiegającego się ponownie o miejsce w Internacie również dotychczasowa 

nienaganna ocena zachowania w Internacie lub Szkole oraz brak zaległości we wnoszeniu 

opłat za wyżywienie i częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Internacie.  

2. Uczniowie, którzy z nagannym zachowaniem nie kwalifikują się do otrzymania miejsca 

w Internacie w następnym roku szkolnym, w przypadku wolnych miejsc, na wniosek 

dotychczasowego Wychowawcy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Wychowawców 

Internatu mogą zostać przyjęci do Internatu warunkowo. 
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3. O warunkowym przyjęciu ucznia do Internatu, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu 

Kierownik Internatu powiadamia ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

wskazując przyczyny i zasady warunkowego przyjęcia do Internatu. 

4. Uczniowie nieprzyjęci do Internatu mają prawo do odwołania do Dyrektora ZS 

w Tułowicach. 

5. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

§ 6  

1. Wychowankowie otrzymujący miejsce w internacie zobowiązani są dostarczyć wypełnione 

„Zgłoszenie pobytu czasowego” 

2. Rodzice wychowanków zobowiązują się do odpowiedzialności materialnej za szkody 

wyrządzone przez ich dzieci w internacie. 

Organizacja pracy w Internacie  

§ 7  

1. Internat jest czynny w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Na zebraniu mieszkańców wybiera się Młodzieżową Radę Internatu, w skład której wchodzą 

przedstawiciele poszczególnych grup wychowawczych. 

3. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej, kulturalnej 

i gospodarczej Internatu; 

2) koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez grupy i sekcje Samorządu; 

3) poręczanie za wychowanków; 

4) rozstrzyganie sporów między wychowankami; 

5) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków; 

6) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności 

młodzieży Internatu; 

7) organizowanie imprez ogólno internackich; 

8) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu i Szkoły. 

§ 8  

1. Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, stanowiące podstawową 

formę organizacyjną pracy z wychowankami. 

2. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca. 

3. Wychowawcy tworzą Radę Wychowawców Internatu. 

§ 9  

1. Do zadań grupy wychowawczej należy: 

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników w nauce i pracy 

opiekuńczo-wychowawczej; 

2) dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy wychowawczej; 

3) koordynowanie prac wykonywanych przez członków grupy wychowawczej; 

4) kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy wychowawczej, regulowanie 

wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia 

i nagrody; 
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5) stwarzanie atmosfery wzajemnej przyjaźni i zaufania. 

§ 10  

1. W Internacie mogą być zorganizowane następujące sekcje: 

1) kulturalna; 

2) sanitarna; 

3) stołówkowa; 

4) inne zorganizowane na podstawie uchwały Rady Wychowawców Internatu. 

§ 11  

1. Ustala się następujący rozkład dnia w Internacie uwzględniający czas na naukę, odpoczynek i 

pracę na rzecz Internatu. 

 godz. 6.30 – pobudka 

 godz. 6.30 – 6.45 – toaleta poranna, 

 godz. 6.45 – 7.15 – śniadanie, 

 godz. 7.15 – 7.30 – przygotowanie do zajęć lekcyjnych, 

 godz. 7.45 – 15.10 – zajęcia lekcyjne, 

 godz. 13.20 – 15.30 – obiad, 

 godz. 15.30 – 16.45 – czas wolny, prace porządkowe na rzecz Internatu, 

 godz. 16.45 – 17.00 – przygotowanie do nauki własnej, 

 godz. 17.00 – 18.30 – nauka własna, 

 godz. 18.30 – 19.00 – kolacja, 

 godz. 19.00 – 20.00 – czas wolny, 

 godz. 20.00 – 21.30 – zajęcia z wychowawcą, 

 godz. 21.30 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej, 

 godz. 22.00 – 6.30 – cisza nocna. 

2. W czasie nauki własnej uczniowie przebywają we własnych salach sypialnych lub w salach 

cichej nauki. 

3. Odwiedziny wychowanków mogą odbywać się w czasie wolnym, po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody wychowawcy pełniącego dyżur. 

4. Mieszkaniec Internatu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby go 

odwiedzające. 

§ 12  

Wychowawcy w miarę możliwości umożliwiają uczniom niemieszkającym w Internacie korzystanie 

z różnych form zajęć kulturalno – rozrywkowych i wychowawczych oraz pomieszczeń 

dydaktycznych. 

Zakres zadań wychowawców Internatu  

§ 13  

1. Podstawowe obowiązki wychowawcy Internatu zawarte są w § 28 Statutu Szkoły. 

2. Ponadto do  obowiązków wychowawcy Internatu należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo oraz szanowanie godności osobistej 

wychowanka; 
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2) tworzenie z wychowankami przyjaznego klimatu w internacie, którego zadaniem jest 

wspieranie, akceptacja i pomoc uczennicy w ciąży; 

3) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

4) rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanka; 

5) bezstronność i obiektywizm oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb wychowanka; 

7) inspirowanie i wspomaganie działań wychowanków; 

8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie 

wychowawczej oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności internackiej; 

9) sumienne realizowanie zadań wynikających z planu opiekuńczo-wychowawczego 

Internatu, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej; 

10) czuwanie nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w 

pomieszczeniach, w których przebywa młodzież; 

11) wdrażanie młodzieży do stałego poszanowania mienia społecznego organizując prace 

społeczne na rzecz Internatu i Szkoły; 

12) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Internatu przez wychowanków; 

13) doskonalenie metod pracy wychowawczej; 

14) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych; 

15) ustalanie wniosków do dalszej działalności celem eliminowania trudności 

wychowawczych oraz podnoszenia efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 14  

Szczegółowy zakres zadań wychowawców na poszczególnych dyżurach może być ustalony na 

podstawie uchwały Rady Wychowawców Internatu. 

§ 15  

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 143 wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, a tym samym stara się poznać jego 

sytuację i warunki rodzinne; 

2) planuje i organizuje z uczniami różne formy życia zespołowego uwzględniając potrzeby 

i zainteresowania wychowanków; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi, wychowawcami klas, śledząc wyniki w nauce 

swoich wychowanków; 

4) bierze czynny udział w posiedzeniach Rady Wychowawców Internatu. 

2. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, inspiruje 

i kieruje samorządną działalnością grupy, a szczególnie: 

1) wspólnie z wychowankami określa zadania i pomaga w ich realizacji; 

2) jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec RWI; 

3) podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków w zajęciach w instytucjach spoza 

terenu Internatu; 
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4) dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy. 

Prawa i  obowiązki  wychowanka Internatu  

§ 16  

1. Mieszkaniec Internatu ma prawo do: 

1) nauki; 

2) głoszenia swego światopoglądu, tak jednak aby nie prowadził do sytuacji konfliktowych; 

3) zgłaszania wniosków i zażaleń do wychowawcy, Kierownika i Rady Wychowawców 

Internatu; 

4) poszanowania własnej godności osobistej przez wszystkich członków społeczności 

Internatu; 

5) korzystania z pomocy wychowawców; 

6) wyboru zajęć pozalekcyjnych; 

7) korzystania z pomieszczeń i mienia Internatu; 

8) udziału w życiu kulturalnym i społecznym Internatu; 

9) informacji o wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, odbywających się na terenie Internatu; 

10) opiniowania pracy i działalności Młodzieżowej Rady Internatu; 

11) tworzenia niezależnego samorządu, uczestnictwa w jego pracach, informacji o jego 

działalności, wybierać i bycia wybieranym do wszelkich władz samorządowych; 

12) wyjazdów na wycieczki organizowane przez Internat; 

13) przyjmowania gości wg ustalonych zasad zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Internatu; 

14) wypoczynku, i w porozumieniu z wychowawcą, do uczestnictwa w innych zajęciach 

sportowych, technicznych i artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje 

społeczne w szkole i środowisku; 

15) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz 

wszystkich spraw dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie; 

16) korzystania za zgodą dyżurnego wychowawcy po godzinie 2200 z audycji radiowych i 

telewizyjnych, filmów będących lekturą lub o uznanych wartościach moralnych i 

artystycznych, pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom 

Internatu; 

17) mieszkaniec należący do Młodzieżowej Rady Internatu ma prawo nie uczestniczyć 

w dniach gospodarczych. 

§ 17  

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) znać wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące życia Internatu; 

2) odnosić się z szacunkiem i kulturą do wszystkich członków społeczności Internatu; 

3) dbać o mienie Internatu, a w przypadku wyrządzenia szkody niezwłocznie naprawić ją lub 

wymienić uszkodzone elementy na nowe; 

4) dbać o porządek i ład w Internacie oraz jego otoczeniu; 

5) uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowy wyjazd lub wyjście poza teren szkolny oraz 

poinformować wychowawcę o swoim powrocie; 

6) podporządkować się poleceniom Kierownika, Rady Wychowawców i Młodzieżowej Rady 

Internatu dotyczących spraw Internatu; 

7) przestrzegać rozkładu dnia; 

8) nosić miękkie obuwie na terenie Internatu; 
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9) dbać o higienę osobistą; 

10) brać udział w pracach gospodarczych na rzecz Internatu, z zastrzeżeniem §16. ust. 1 

pkt.17; 

11) zamykać pokój na klucz jeśli nikogo nie ma w pokoju, ponieważ Internat nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków. 

§ 18  

Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach poza Internatem powinien dostarczyć 

wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w danych 

zajęciach.  

§ 19  

1. Na terenie Internatu obowiązuje zakaz: 

1) palenia papierosów (w tym e-papierosów), posiadania i spożywania alkoholu, 

posiadania, używania, sprzedaży oraz nakłaniania do używania narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych oraz przebywania w Internacie pod ich wpływem; 

2) przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

3) posiadania opakowań oraz artykułów związanych z dystrybucją używek wymienionych 

w pkt. 1. 

2. Wychowankom zabrania się: 

1) przebywania w pokojach kolegów lub koleżanek w czasie nauki własnej i ciszy nocnej; 

2) zamykania się na klucz wewnątrz pokoju; 

3) opuszczania Internatu bez uzyskania uprzedniej zgody wychowawcy i wpisania się do 

„zeszytu wyjść i wyjazdów”;  

4) używania w pokojach urządzeń, przyrządów oraz odbiorników elektrycznych i gazowych, 

chyba że za wyraźnym zezwoleniem Wychowawcy grupy; 

5) przesuwania mebli, wbijania gwoździ, przyklejania plakatów i dokonywania trwałych 

zmian w wystroju wnętrza bez zgody Wychowawcy grupy; 

6) przechowywania w Internacie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub 

życia: żrących, cuchnących, odurzających, wybuchowych itd.; 

7) hodowania w Internacie zwierząt. 

Nagrody i  kary  

§ 20  

1. Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowaniu wychowanek może otrzymać: 

1) pochwałę Wychowawcy; 

2) pochwałę Kierownika Internatu wobec całej społeczności Internatu; 

3) list pochwalny do rodziców/prawnych opiekunów; 

4) nagrody rzeczowe. 

§ 21  

1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, nieprzestrzeganie regulaminu Internatu, 

szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadkach niewywiązywania się 

z obowiązków wychowanek Internatu może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem Wychowawcy grupy; 
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2) pisemnym upomnieniem Wychowawcy grupy z powiadomieniem rodziców; 

3) pisemną naganą Kierownika Internatu z powiadomieniem rodziców, z warunkowym 

pozostawieniem na liście mieszkańców Internatu; 

4) pozbawieniem prawa do zamieszkania w Internacie oraz korzystania z wyżywienia na 

czas określony lub nieokreślony. 

2. Nałożone kary odnotowywane są w Karcie Wychowanka Internatu. 

3. O nałożonej karze informowany jest wychowanek jak również rodzice/prawni opiekunowie, 

wychowawca w szkole oraz psycholog szkolny. 

§ 22  

1. Decyzję o pozbawieniu wychowanka prawa do zamieszkania w Internacie podejmuje na 

wniosek Rady Wychowawców Internatu Kierownik Internatu. 

2. Wychowanek skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół traci prawo do zamieszkania 

w Internacie. 

3. Wychowanek podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem może pozostać 

w Internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 

4. Kierownik Internatu, w porozumieniu z Dyrekcją ZS, może pozbawić prawa do zamieszkania 

w Internacie wychowanka zalegającego z opłatami za wyżywienie lub częściowego pokrycia 

kosztów utrzymania Internatu, jeżeli jego zaległości stanowią dwumiesięczne opłaty. 

Rada Wychowawców Internatu  

§ 23  

1. RWI jest organem powołanym do opracowywania planów pracy i programów działania oraz 

do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-

gospodarczych. 

2. Przewodniczącym RWI jest Kierownik Internatu, zaś członkami wychowawcy Internatu. 

3. Członkowie RWI są jednocześnie członkami Rady Pedagogicznej Szkoły. 

4. Na posiedzeniach RWI poświęconych problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele 

Młodzieżowej Rady Internatu oraz Rzecznik Praw Ucznia. 

5. Na posiedzenia RWI mogą być zapraszani inni pracownicy Internatu, Szkoły, a także 

przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Internatem. 

§ 24  

1. Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy: 

1) opracowanie rocznych planów pracy Internatu; 

2) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej; 

3) opracowanie planu działalności opiekuńczo-wychowawczej; 

4) dokonanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, ustalenie 

wniosków zmierzających do stałego podnoszenia efektywności działania; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom. Członkowie 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach mają prawo uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Wychowawców Internatu dotyczących nagradzania oraz karania 

wychowanków z prawem głosu. 
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Warunki socjalno-bytowe 

§ 25  

1. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie 

w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania 

codziennej higieny osobistej, a w szczególności: 

1) miejsca do spania wyposażone w pościel; 

2) meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy 

szkolnych i przyborów osobistych; 

3) ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli. 

2. Internat zapewnia wychowankom codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami 

finansowymi i zasadami żywienia zbiorowego. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internacie zamontowany jest system monitoringu. 

4. Internat stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej oraz 

estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki 

i potrzeby w tym zakresie. 

5. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują sami uczniowie. 

6. Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel obsługowy 

z udziałem wychowanków. 

7. W Internacie znajduje się odpowiednio wyodrębnione pomieszczenie wyposażone zgodnie 

z wymogami określonymi odrębnymi przepisami służące wychowankom chorym, 

wymagającym izolowania. 

8. Do udzielania pierwszej pomocy medycznej Internat dysponuje podręczną apteczką 

wyposażoną wg zasad określonych przepisami. 

Nauka i czas  wolny wychowanków 

§ 26  

1. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej oraz pomaga w osiąganiu 

powodzenia szkolnego. 

2. Internat zapewnia pomieszczenia do nauki grupowej w salach nauki własnej. 

3. Internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych wspierających program 

nauczania lub budzących specjalne zainteresowania wychowanków. 

4. Internat organizuje w formie pomocy koleżeńskiej zajęcia służące wyrównywaniu braków w 

nauce wynikających z chorób, wypadków losowych i innych obiektywnych przyczyn. 

5. Nauka wychowanków odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem dnia. 

6. Wychowawcy grup wychowawczych współdziałają z wychowawcami klas oraz innymi 

nauczycielami swoich podopiecznych, zwłaszcza uczniów mających trudności 

z opanowaniem wiedzy lub uzyskujących bardzo słabe wyniki w nauce, w celu bieżącej 

znajomości ich postępów w nauce i zachowaniu, a także w zakresie ustawania pojawiających 

się trudności. 
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§ 27  

1. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i aktywnego wykorzystania czasu 

wolnego od obowiązków szkolnych i internackich. Czas wolny dla wychowanków 

poszczególnych grup przypada w stałej i określonej rozkładem dnia porze. 

2. Wychowankowie Internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zajęciach 

służących kształtowaniu pożądanych wzorców spędzania czasu wolnego, uczestniczyć 

w zajęciach o charakterze kulturalnym oraz ujawniać i rozwijać swoje zdolności, 

zainteresowania i zamiłowania. 

3. W celu realizacji pkt. 2 na zasadzie dobrowolnego wyboru wychowankowie powinni 

1) uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Internat, Szkołę i placówki wychowania 

pozaszkolnego (z zastrzeżeniem § 16 pkt. 14), 

2) uczestniczyć w działalności organizacji działających na terenie Szkoły. 

4. Internat organizuje udział wychowanków w pracach społeczno-użytecznych na rzecz 

Internatu i Szkoły.  

5. Wychowankowie Internatu mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb Internatu po 

uprzednim wpisaniu się do Książki Wyjść. Ponadto, jeżeli wychowanek w czasie wolnym 

korzysta z posiadanego przez siebie auta obowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Wychowankowie Internatu wyjeżdżają do domu w każdy piątek, święto i inne dni wolne od 

nauki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyjazd wychowanka 

w innych terminach, jednak po informacji wychowawcy klasy lub rodzica/prawnego 

opiekuna. 

Organizacja grup wychowawczych  

§ 28  

1. Wychowankowie Internatu są podzieleni na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę 

sprawują wychowawcy grup. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje 

Kierownik Internatu w porozumieniu z RWI. 

2. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych w placówce 

z zastrzeżeniem § 1 pkt. 15. 

3. Przy organizacji i ustalaniu liczebności grup wychowawczych uwzględnia się m. in.: 

1) płeć; 

2) zróżnicowanie wieku wychowanków; 

3) sposób zakwaterowania. 

4. Przy organizacji grup należy w miarę możliwości dawać wychowankom prawo doboru osób 

w pomieszczeniach sypialnych. 

Współdziałanie  z rodzicami,  opiekunami wychowanków  
oraz środowiskiem społecznym.  

§ 29  

1. Internat współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków w zakresie spraw 

dotyczących postępów w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych 

oraz problemów materialnych. 
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2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwiedzać swoje dzieci w salach sypialnych po 

uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą pełniącym dyżur zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminie Internatu. 

3. Internat współdziała z zakładami opiekuńczymi, zakładami pracy, organizacjami 

społecznymi, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie tworzenia optymalnych 

warunków pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

Pracownicy Internatu 

§ 30  

1. Pracą Internatu kieruje Kierownik Internatu, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Szkoły. 

2. W Internacie zatrudnieni są: 

1) pracownicy pedagogiczni pełniący funkcję wychowawców; 

2) pracownicy obsługi. 

3. Pracownikami pedagogicznymi są : 

1) Kierownik Internatu; 

2) wychowawcy. 

4. Pracownikami obsługi są: 

1) pracownicy kuchni; 

2) sprzątaczki Internatu; 

3) pracownik punktu pralniczego. 

Gospodarka finansowa, materiałowa i  dokumentacja  

§ 31  

1. Internat organizuje żywienie wychowanków wg norm żywieniowych i stawek finansowych 

ustalonych dla Internatu. 

2. Internat prowadzi następująca dokumentację: 

1) Dziennik zajęć grup wychowawczych; 

2) Księgę meldunkową; 

3) Książkę wyjść i wyjazdów wychowanków; 

4) Roczny plan pracy Internatu; 

5) Plan dyżurów personelu pedagogicznego; 

6) Książkę protokołów RWI; 

7) Plan obserwacji Kierownika Internatu; 

8) Karty wychowanków Internatu. 
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Rozdział I  
Tabele 

Tabela nr 1 
 

Szkolne zasady ustalania oceny semestralnej  i  rocznej  

Miesiąc Stopnie A Stopnie B 

 Wrzesień 

 Pisemne prace domowe 

 (min. dwie) 

 Odpowiedzi ustne 

 Referaty 

 Kartkówki itp. 

 
 
 
 

    Pierwsza praca klasowa 
  

 Październik 

 Listopad 

  
    Druga praca klasowa 
  

 Grudzień 

  
 Styczeń 
  
 
 
 
 
   

  Praca klasowa z całego półrocza dla 
  uczniów, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych  
  nie pisali co najmniej jednej z powyższych 
  prac pisemnych lub, z przyczyn usprawiedliwionych  
  (np. zdrowotnych lub losowych)  nie pisali żadnej z nich. 

Informacja o stopniach semestralnych (minimum 7 dni przed klasyfikacją) 

   

Ferie zimowe 

   

 Luty 

  

 Pisemne prace domowe 

 (min. dwie) 

 Odpowiedzi ustne 

 Referaty 

 Kartkówki 

 itp. 

 

  

 Marzec 

   Pierwsza praca klasowa  
  (w klasach programowo najwyższych próbna matura) 

Sprawdzian ustny w klasach programowo najwyższych 
 Kwiecień 

  Badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia 
  (prace pisemne międzyklasowe) 
  Druga praca klasowa 

 Maj 

  
  
  
  
 Czerwiec 
  
  
   
  

 Praca klasowa z całego półrocza dla uczniów, 
 którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych 
 nie pisali co najmniej jednej z powyższych 
 prac pisemnych lub, z przyczyn usprawiedliwionych 
 (np. zdrowotnych lub losowych)  nie pisali żadnej z nich. 

 Informacja o stopniach rocznych (min. 7 dni przed klasyfikacją) 

 Klasyfikacja roczna 
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Podstawową zasadę wstępnego oszacowania stopnia semestralnego (rocznego) wyraża wzór: 

a) przedmioty ogólnokształcące:     
śred. arytm. stopni A*0,4 + śred. arytm. stopni B*0,6 (PLO,PTL) 
 
b) przedmioty zawodowe: 
   śred. arytm. stopni A*0,5 +  śred. arytm. stopni B*0,5 (PTL) 

 
 
Objaśnienia: 
a) Praca klasowa – czas trwania do 2 godzin lekcyjnych, w zależności od przedmiotu, w przypadku 

matur próbnych czas określony na arkuszach egzaminacyjnych. Zakres materiału i termin pracy 
podaje nauczyciel z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń poprawioną pracę winien 
otrzymać w terminie 14 dniowym, a w przypadku języka polskiego 21 dniowym. 

b) Sprawdzian pisemny – czas trwania do jednej godziny lekcyjnej. Zakres materiału oraz termin 
sprawdzianu uczeń winien znać z wyprzedzeniem tygodniowym. Termin oddania sprawdzianu do 14 
dni. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej 3 sprawdziany. 

c) Kartkówka – czas trwania około 20 minut, obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji . O kartkówce 
uczeń nie musi być wcześniej informowany. Termin oddania – do 7 dni. 

d) Ustne sprawdzanie wiadomości obejmuje: 
- materiał bieżący bez zapowiedzi, z zakresu trzech ostatnich lekcji, 
- materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela. 

e) Skala oceniania na przedmiotach maturalnych (język polski, matematyka, język obcy wiodący), 
przedmiotach prowadzonych w rozszerzeniu i przedmiotach zawodowych: 

0% - 49%  niedostateczny 
50% - 64%  dopuszczający 
65% -79%  dostateczny 
80% - 89%  dobry 
90% -97% bardzo dobry 
98% - 100%  celujący 

f) Skala oceniania na pozostałych przedmiotach: 
0% - 29% niedostateczny 
30% - 49%  dopuszczający 
50% -69%  dostateczny 
70% - 89%  dobry 
90% -97%  bardzo dobry 
98% - 100%  celujący 
 



Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół w Tułowicach 

65 
 

Tabela nr 2 
 

Klasyfikacja semestralna  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek zaliczenia 
materiału programowego 

Ustalenie oceny semestralnej 

Negatywny 
wynik egzaminu 

Pozytywny  
wynik egzaminu 

 
Brak klasyfikacji semestralnej 

z przedmiotu(ów) 

Egzamin(y) klasyfikacyjny/e 
(do połowy marca) 

Stopień (stopnie) 
niedostateczny(e) z zajęć 

edukacyjnych 

Stopnie semestralne ze 
wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych powyżej 

stopnia niedostatecznego 

Klasyfikacja semestralna 

Odwołanie – 
pozytywna 

decyzja dyrektora 
szkoły 

Odwołanie – 
negatywna 

decyzja dyrektora 
szkoły 

Komisyjny egzamin 
klasyfikacyjny  

(do końca marca) 

Komisyjny egzamin 
klasyfikacyjny  

(do końca marca) 

Odwołanie – 
negatywna 

decyzja dyrektora 
szkoły 

Odwołanie – 
pozytywna 

decyzja 
dyrektora szkoły 

Obowiązek zaliczenia 
materiału programowego 

 
Ustalenie oceny semestralnej 

Negatywny 
wynik egzaminu 

Pozytywny  
wynik egzaminu 
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Tabela nr 3 
 

Klasyfikacja roczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egzamin poprawkowy 
(ostatni tydzień sierpnia) 

Brak klasyfikacji rocznej  
z przedmiotu(ów) 

Egzamin(y) klasyfikacyjny(e)  
(3-ci tydzień sierpnia) 

Stopień niedostateczny  
z jednych/dwóch zajęć 

edukacyjnych 

Stopnie roczne ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 

stopnia niedostatecznego 

K l a s y f i k a c j a  r o c z n a  

Odwołanie – 
pozytywna decyzja 
Dyrektora Szkoły 

Odwołanie – 
negatywna decyzja 
Dyrektora Szkoły 

Komisyjny egzamin 
klasyfikacyjny  

(3-ci tydzień sierpnia) 

Komisyjny egzamin 
klasyfikacyjny  

(3-ci tydzień sierpnia) 

Odwołanie – 
negatywna decyzja 
Dyrektora Szkoły 

Odwołanie – 
pozytywna decyzja 
Dyrektora Szkoły 

Stopień 
niedostateczn

y  
z trzech lub 
więcej zajęć 

edukacyjnych 

B r a k  p r o m o c j i  P r o m o c j a  

Negatywny  
wynik egzaminu(ów) 

Pozytywny  
wynik egzaminu(ów) 

Negatywny  
wynik egzaminu(ów) 

Pozytywny  
wynik egzaminu(ów) 
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Rozdział I I  
Szczegółowe zasady o ceniania  

§ 1 

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. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 
i rodziców/prawnych opiekunów; 

2. bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danym typie 
szkoły oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru); 
5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 3 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców/prawnych 
opiekunów o  wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców/prawnych 
opiekunów o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 4 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na zasadach 
określonych przez nauczycieli. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 
uzasadnić. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 
rodzicom/prawnym opiekunom. 

 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
innej poradni specjalistycznej, dostosować 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. . 
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2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 
§ 6 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania 
fizycznego i technologii informacyjnej. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony". 

 

§ 7 

1. W szkole przeprowadza się klasyfikowanie semestralne polegające na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  
3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 

szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 10 i § 13. 

 

§ 8 

 
1. Minimum 7 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i  jego rodziców/prawnych opiekunów 
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Formą informacji jest zestawienie stopni z poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z oceną 
z zachowania, przygotowane przez wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym. 

3. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu, wychowawca klasy powiadamia o tym 
fakcie rodziców/prawnych opiekunów na spotkaniu klasowym lub przez dziennik elektroniczny, na 30 
dni przed zakończeniem semestru (roku szkolnego). 

4. O ostatecznych stopniach semestralnych rodzice są informowani po klasyfikacji, a o rocznych na 
świadectwie szkolnym. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w trybie 
określonym w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

§ 9 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem 
ust. 2, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 
oraz ocenianego ucznia. 

2. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu, według zasad określonych odrębnymi 
przepisami, na podstawie umowy między Szkołą a pracodawcą ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kierownik) praktyk, 

w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe; 
2) w pozostałych przypadkach nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki 

zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły, 
w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. 
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§ 10 

 
1. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

stopień celujący 6 

stopień bardzo dobry 5 

stopień dobry 4 

stopień dostateczny 3 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny 1 

brak klasyfikacji nkl 

 
 
2. Oceny bieżące ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

stopień celujący 6 

stopień bardzo dobry + 5+ 

stopień bardzo dobry 5 

stopień bardzo dobry - 5- 

stopień  dobry + 4+ 

stopień dobry 4 

stopień dobry - 4- 

stopień dostateczny + 3+ 

stopień dostateczny 3 

stopień dostateczny - 3- 

stopień dopuszczający+ 2+ 

stopień dopuszczający 2 

stopień niedostateczny 1 

nieobecność nb 

 
 

§ 11 

 
Ocena zachowania ucznia w szczególności uwzględnia: 
1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 
2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

§ 12 

Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
 

§ 13 

 
Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali: 

 wzorowe, 
 bardzo dobre, 
 dobre, 
 poprawne, 
 nieodpowiednie, 
 naganne. 
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§ 14 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

§ 15 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji semestralnej uniemożliwia klasyfikację roczną. 
3. Uczeń nieklasyfikowany na prośbę własną oraz rodziców/prawnych opiekunów może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza Szkołą.  

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w tabelach nr 2 i nr 3 
WSO. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 
opiekunami.  

 

§ 16 

1. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, Dyrektor  powołuje komisję, która przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej i ustala roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

2. W skład komisji wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
2) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

 

§ 17 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 6, ust. 3. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą 
klasę. 

 

§ 18 

 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, Szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi 
szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 19 

 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał ocenę/oceny niedostateczne ma obowiązek 

zaliczenia materiału z zakresu podstawy programowej danego semestru. 
2. Nauczyciel uzgadnia z uczniem formę i termin zdawania materiału. 

 

§ 20 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub z dwóch zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 
praktycznych. 

3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne 
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu 
załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. 

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

§ 21 

 
1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 
dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych I /II semestru. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
semestralną/roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala semestralną/roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin Komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 
opiekunami. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
e) przedstawiciel Rady Rodziców, 
f) wychowawca z Internatu w przypadku ucznia mieszkającego w Internacie. 
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3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz  semestralna/roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

Rozdział I I I  
Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania uczniów  

 

§ 22 

Semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
3. dbałość o honor i tradycje Szkoły, 
4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7. okazywanie szacunku innym osobom. 

 
 

§ 23 

1. Ustala się ogólne kryteria semestralnych i rocznych ocen zachowania: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły bez 

zastrzeżeń i może być rzeczywistym, pozytywnym przykładem dla innych; 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania Statutu Szkoły i w pewnych aspektach 

działalności zawartych w wymaganiach szczegółowych zasługuje na wyróżnienie; 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega postanowień Statutu Szkoły i wypełnia wymagania 

szczegółowe przewidziane na ocenę dobrą; 
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który bez większych zastrzeżeń przestrzega postanowienia Statutu 

Szkoły, a niewielkie wykroczenia nie mają charakteru uporczywego łamania zasad postępowania 
ucznia; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często i w istotny sposób narusza postanowienia 
Statutu Szkoły; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uporczywie łamie postanowienia Statutu Szkoły, popełnia 
czyny zabronione przez prawo, rozmyślnie stwarza zagrożenie dla zdrowia swojego i kolegów, niszczy 
mienie Szkoły lub własność prywatną, brutalnie narusza godność i nietykalność osobistą innych osób. 

 

§ 24 

Ustala się następujące kryteria szczegółowe ocen zachowania uczniów: 
 
1) punktem wyjścia do ustalenia oceny zachowania jest ocena dobra; otrzymuje ją uczeń, który: 

a) nie ma żadnego pisemnego upomnienia; 

b) systematycznie uczęszcza do Szkoły; 

c) nie pali papierosów, nie ulega nałogom; 

d) nie używa wulgarnych słów, dba o kulturę słowa; 

e) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

f) nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych; 
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g) kulturalnie zachowuje się na terenie Szkoły, w jej otoczeniu i w Internacie; 

h) nie niszczy mienia Szkoły; 

i) okazuje szacunek uczniom, nauczycielom i innym osobom dorosłym; 

j) jest uczynny i koleżeński; 

k) nie wszczyna i nie uczestniczy w bójkach; 
 
2) wyższą niż dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który: 

a) aktywnie pracuje w organizacjach szkolnych, 

b) pomaga i bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i środowiskowych, 

c) solidnie wykonuje obowiązki w Samorządzie Szkolnym, 

d) uczestniczy w akcjach na terenie Szkoły, 

e) pomaga w redagowaniu gazetki szkolnej lub klasowej, 

f) reprezentuje Szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, imprezach 
artystycznych i innych, 

g) wykonuje zadania na rzecz klasy i Szkoły, 

h) pomaga młodszym i słabszym kolegom; 
 
3) niższą niż dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który: 

a) pali papierosy/e-papierosy, 

b) używa wulgarnych słów, 

c) niewłaściwie zachowuje się podczas lekcji, przerw, wycieczek i uroczystości oraz w Internacie, 

d) stwarza niebezpieczne sytuacje, 

e) zaśmieca klasę, Szkołę i otoczenie, 

f) celowo niszczy mienie szkolne, 

g) nie okazuje szacunku nauczycielom, uczniom i innym pracownikom Szkoły, 

h) wnosi na teren Szkoły i Internatu niebezpieczne przedmioty, 

i) okłamuje/oszukuje nauczyciela; 
 
4) ocena zachowania może ulec obniżeniu o 1 lub 2 stopnie szczególnie w przypadku ucznia, który: 

a) dopuszcza się kradzieży, 
b) ucieka z lekcji – chodzi na wagary, w związku z czym:  

 1-7 godzin nieusprawiedliwionych - zachowanie poprawne,  
 8-14 godzin nieusprawiedliwionych – zachowanie nieodpowiednie, 
 powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych – zachowanie naganne,. 

c) wymusza pieniądze lub żywność, 
d) posiada/spożywa alkohol/substancje odurzające, 
e) notorycznie używa wulgarnych słów, 
f) stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu swojemu i innych, 
g) dewastuje mienie szkolne, 
h) nie wykazuje chęci poprawy zachowania, 
i) nie nosi kompletnego umundurowania. 

 

§ 25 

1. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zamieszczać uwagi (pozytywne i negatywne) dotyczące 
zachowania uczniów w specjalnie wydzielonych stronach w klasowym dzienniku lekcyjnym, natomiast 
Wychowawca Internatu w Karcie Wychowanka Internatu, jak również domagać się, aby Wychowawca 
uwzględnił je przy ustalaniu ocen zachowania. 

2. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco śledzić zapisy nauczycieli w dzienniku lekcyjnym oraz 
w Karcie Wychowanka w Internacie. 



Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół w Tułowicach 

74 
 

 

§ 26 

1. Na co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną/roczną wychowawca klasy dokonuje 
analizy spełnienia przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kultury osobistej i postawy wobec 
wszystkich osób  tworzących społeczność szkolną. 

2. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy formułuje prognozę ocen zachowania uczniów, 
według kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie. 

3. Nauczyciele przedmiotów mogą wpisywać do dzienników lekcyjnych propozycje ocen dla 
poszczególnych uczniów klasy. 

4. Wychowawca konsultuje prognozę ocen ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie oraz 
wychowawcami Internatu, uwzględniając również opinie innych nauczycieli i pracowników Szkoły. 

5. Co najmniej jeden na tydzień przed klasyfikacją informuje uczniów o prognozie ustalanych ocen 
zachowania, wysłuchuje ewentualnych uwag uczniów, w przypadku uznania ich słuszności dokonuje 
korekty. 

6. Po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest 
ostateczna. 

7. Wychowawca klasy przedstawia oceny z zachowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
 

Rozdział IV 
Przedmiotowy system oceniania z  wychowania fizycznego  

 

§ 27 

1. Ocena z wychowania fizycznego winna służyć: 
1) pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się, 
2) zwiększaniu zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanu rozwoju fizycznego; 
3) obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów; 
4) wdrażaniu uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, sprawności 

fizycznej i ruchowej. 

2. Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów 
w opanowaniu  przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstaw programowych. 

§ 28 

 
1. Ogólne kryteria oceniania: 

1) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 
i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

2) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej obniżyć 
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikających z programu nauczania; 

3) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć; 

4) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego; 
5) decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną. 
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji wpisuje się „zwolniony”. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania: 
1) bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się według skali punktowej; 
2) przedmiotem oceny jest: 



Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół w Tułowicach 

75 
 

a) Postawa 
Ocenie podlegają: 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
 pomoc słabszym w trudnych sytuacjach, 
 przestrzeganie zasad czystej gry oraz fair play, 
 postawa zawodnika – kontrola własnych negatywnych i pozytywnych emocji, 
 kulturalne kibicowanie. 
Uczeń może otrzymać 0 – 10 pkt. 

b) Aktywność 
Ocenie podlegają: 
 wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się, 
 udział w organizacji lekcji (przygotowanie miejsca zajęć ruchowych, przeprowadzenie 

rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń), 
 przygotowanie do zajęć (ubiór sportowy, higiena osobista), 
 systematyczność, frekwencja. 
Uczeń może uzyskać 0 – 40 pkt. 

c) Wiadomości 
Ocenie podlegają: 
 wiadomości związane z zasadami funkcjonowania organizmu, regeneracją sił, czynnym 

odpoczynkiem, 
 wiadomości związane z postawą ciała, 
 wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia, 
 wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez 

rekreacyjnych i turystycznych. 
Uczeń za wiadomości teoretyczne i ich praktyczne wykorzystanie może otrzymać 0 – 10 pkt. 

d) Umiejętności 
Ocenie podlegają: 
 umiejętność działania na rzecz zdrowia, podnoszenie sprawności fizycznej, 
 umiejętności kształtujące i korygujące postawę ciała, 
 umiejętności utylitarne, 
 umiejętności organizowania i sędziowania zawodów sportowych , imprez rekreacyjnych 

i turystycznych, 
 umiejętność bycia widzem i kibicem. 

e) Sprawność fizyczna 
Ocenie podlegają: 
 dbałość o zdrowie, higienę i kondycję oraz prawidłową postawę ciała, 
 samokontrola i samoocena sprawności, 
 poziom i postęp sprawności fizycznej. 
Za umiejętności i sprawność fizyczną uczeń może otrzymać 0 – 40 pkt. 

 
3) Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za: 

a) udział w zajęciach pozalekcyjnych 5 pkt., 
b) udział i reprezentowanie Szkoły na zawodach sportowych max 10 pkt., 
c) za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych (miejsca I –V) max 10 pkt. 
 

4) Wystawienie oceny semestralnej i rocznej: 
a) w semestrze uczeń może uzyskać łącznie max 100 pkt. podstawowych (postawa 10 pkt., 

aktywność 40 pkt., wiadomości 10 pkt., umiejętności i sprawność fizyczna 40 pkt.), 
b) w semestrze uczeń może uzyskać max 25 pkt. dodatkowych, 
c) zdobyte przez ucznia punkty nauczyciel pod koniec każdego semestru przelicza na stopnie, 

stosując następujące przedziały: 
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  87% i więcej stopień celujący 

 71 % - 86 % stopień  bardzo dobry 

 56 % - 70 % stopień  dobry 

 41 % - 55 % stopień dostateczny 

 40 % - 31 % stopień dopuszczający 

poniżej 31 % stopień  niedostateczny 

 
obliczając wg wzoru: 
             A/ B x 100 % = x % 
    A - liczba pkt. zdobytych przez ucznia 
    B – liczba pkt. możliwych do zdobycia 

 

§ 29 

Zasady oceniania: 
1. W ciągu półrocza przeprowadzane są nie mniej niż trzy sprawdziany określające umiejętności 

ruchowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może podejść do sprawdzianu, powinien to uczynić 
w terminie dwóch tygodni. 

2. W przypadku zwolnienia lekarskiego uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianów 
w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania stroju gimnastycznego, w skład którego wchodzą: koszulka, 
spodenki, obuwie sportowe, dresy. Za brak stroju uczeń otrzymuje minus  trzy punkty. 

4. Uczeń może zgłosić w ciągu semestru dwa razy nieprzygotowanie do lekcji. 
5. Każdy uczeń otrzymuje za aktywność plusy i minusy, są one przeliczane na oceny. Każde 5 minusów 

to ocena niedostateczna, każde 5 plusów to ocena bardzo dobra. 
6. Wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się premiowany jest oceną, która ma wpływ na 

ocenę semestralną. 
7. Umiejętności oceniane są poprzez zadania kontrolno – oceniające:  

1) sprawdzanie wybranych umiejętności ruchowych; 
2) obserwacja ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

8. Ocena ze sprawności fizycznej powinna przede wszystkim wynikać z postępów ucznia, a nie 
z poziomu jaki aktualnie reprezentuje (chyba że uczeń osiąga bardzo dobre wyniki). 

9. Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności fizycznej z wyjątkiem sytuacji, w której 
uczeń nie podejmuje się wykonania próby lub rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku z jego 
złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem.  

 

§ 30 

 
Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego: 
1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:  

1) zajęć klasowo – lekcyjnych (2godziny/tydzień); 
2) 1 godz. obowiązkowych zajęć na basenie; 
3) zajęć do wyboru przez uczniów (1 godzina/tydzień); 
4) w ramach zajęć do wyboru – edukacja zdrowotna ok. 30 godz. w ciągu całego cyklu kształcenia. 

2. W zajęciach edukacji zdrowotnej obowiązkowo biorą udział uczniowie zwolnieni z wychowania 
fizycznego. 

3. W ocenianiu osiągnięć uczniów z zajęć edukacji zdrowotnej należy wziąć pod uwagę: 
1) obecność i aktywność uczniów na zajęciach, ich gotowość do podejmowania zadań indywidualnych 

lub zespołowych, samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych 
oraz zmian postaw i zachowań (w miarę możliwości z wykorzystaniem kwestionariuszy i arkuszy 
samooceny); 

2) ocenę przez rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych; 
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3) ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, pracy domowej i innych 
wytworów pracy ucznia. 

 

§ 31 

Zajęcia do wyboru: 
1. Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów uwzględniając: 

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności 
fizycznej,  

2) uwarunkowania lokalowe, 
3) miejsce zamieszkania uczniów,  
4) tradycje sportowe Szkoły,  
5) możliwości kadrowe. 

2. Propozycje zajęć do wyboru po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców, Dyrektor Szkoły przedstawia do wyboru uczniom. 

3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. 
4. Udział uczniów w zajęciach do wyboru podlega ocenie na zasadach ogólnych określonych 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i przedmiotowym systemie oceniania wychowania fizycznego. 
 

§ 32 

 
Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego: 
 
1. Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi. Rodzic nie może „nie wyrazić zgody” na 

udział dziecka w zajęciach obowiązkowych.  
2. Jeśli w szkole przyjęto zajęcia na basenie jako sposób realizacji podstawy programowej z zajęć 

wychowania fizycznego to udział ucznia w zajęciach na pływalni jest obowiązkowy. 
3. Zwolnienie ucznia  z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić z powodów zdrowotnych. Podstawą 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest opinia lekarza. 
4. Dyrektor  Szkoły zwalnia  ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony. 
5. Zwolnienie z ćwiczeń fizycznych nie oznacza zwolnienia ucznia z obecności na zajęciach. Obecność 

ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego jest wskazana, aby uczeń zapoznał się z treściami 
podstawy programowej tego przedmiotu. Nowa podstawa programowa zawiera między innymi treści 
edukacji zdrowotnej, zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej. 

6. Inne ustalenia wg uznania Dyrektora.  
 



 

 
 

 



 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 

do Statutu Zespołu Szkół w Tułowicach 

 

 

 

 

REGULAMIN KLASY WOJSKOWEJ 
PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH 
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Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw  i obowiązków uczniów 
w klasach wojskowych Liceum Ogólnokształcącego. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  

1. Regulamin określa wygląd zewnętrzny uczniów klas wojskowych Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego. 

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danego typu szkoły oraz określonej 
klasy w cyklu nauczania. 

3. Uczeń zobowiązany jest dbać o umundurowanie, tak by było one zawsze zgodne z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 

4. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady: 
1) umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt, 
2) uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie zajęć i uroczystości szkolnych oraz 

pozaszkolnych, 
3) dopuszcza się wykorzystywać dodatkowe elementy umundurowania, które zostały 

zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Tułowicach, 
4) mundur powinien być zawsze czysty, schludny, wyprasowany i kompletny. 

5. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, stosuje się kary przewidziane Statutem 
Szkoły. 

PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA  

§ 2 

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy wojskowej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego jest 
umundurowanie składające się z: 
1) munduru (szczegóły określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz Rozporządzenie 

Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak 
wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 2005r. Nr 7 poz. 53 z późn. zm.)); 

2) jednolitej, bawełnianej koszulki koloru czarnego, białego, zielonego lub brązowego; 
3) emblematów umieszczonych na pagonach w zależności od posiadanego stopnia awansu; 
4) czapki lub beretu wzoru wojskowego;  
5) butów wojskowych koloru czarnego. 

2. Zabrania się uczniom klas wojskowych: 
1) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego 

lub innych mundurów; 
2) użytkowania elementów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących umundurowania nadzór sprawuje Dyrektor Szkoły 
i wychowawca klasy poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

4. Naruszenie przepisów umundurowania skutkuje obniżeniem oceny zachowania. 

WYMOGI W STOSUNKU DO UCZNIÓW KLAS WOJSKOWYCH  

§ 3 

1. Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, tj.: 
1) staranne uczesanie (dziewczęta - włosy upięte, chłopcy- włosy krótkie); 
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2) niedozwolone jest noszenie elementów biżuterii: kolczyków (na wargach, języku, w nosie, itp.), 
pierścionków, widocznych łańcuszków i bransoletek; 

3) niedozwolone jest ekscentryczne upiększania ciała (widoczny makijaż, paznokcie i włosy 
w nienaturalnej kolorystyce). 

2. Przed rozpoczęciem lekcji dyżurny klasy obowiązany jest do złożenia raportu nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia. 

3. W czasie zajęć w szkole i poza jej terenem uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz przepisów BHP i podporządkowania się 
poleceniom nauczycieli oraz kadry szkoleniowej. 

4. Zabrania się wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie szkolenia 
wojskowego, która mogłaby naruszyć bezpieczeństwo Szkoły oraz zagrozić życiu bądź zdrowiu osób 
drugich. 

5. Uczniowie obowiązkowo czynnie uczestniczą w zajęciach praktycznych o charakterze sportowo-
obronnym (musztra, szkolenie strzeleckie, nauka pływania, sztuki walki i inne).  

6. Uczniowie klasy I i klasy II zobowiązani są do uczestnictwa w roku szkolnym w 4-7 dniowym obozie 
szkoleniowym. 

7. Zabrania się korzystania podczas zajęć z telefonów komórkowych. 
8. Niedozwolone jest opuszczanie terenu Szkoły podczas zajęć bez zgody nauczyciela. 

 

ODZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA  

§ 4 

1. Znakiem ucznia klasy wojskowej są: 
1) naszywka zawierająca nazwę Szkoły wg wzoru z załącznika nr 2 niniejszego  regulaminu, 

wykonana metodą haftu komputerowego barwy czarnej na podkładce sukiennej koloru 
zielonego, umieszczona na rzepie nad lewą kieszenią bluzy, symetrycznie do jej krawędzi 
bocznych; 

2) naszywka z logo Szkoły wg wzoru z załącznika nr 3 niniejszego regulaminu wykonana metodą 
wielobarwnego haftu komputerowego, na podkładce sukiennej, umieszczona na lewym 
rękawie 80 mm poniżej wszycia kuli rękawa. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uzyskiwania przez uczniów klas mundurowych kolejnych stopni 
awansu: 
1) młodszego elewa – stopień nadawany uczniowi po skończeniu szkolenia podstawowego 

i złożeniu ślubowania na sztandar Szkoły; 
2) elewa – stopień nadawany młodszemu elewowi po ukończeniu pierwszego roku nauki, który 

w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania – I belka; 

3) starszego elewa - stopień nadawany elewowi po ukończeniu drugiego roku nauki, który 
w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,80 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania – II belki; 

4) wzorowego elewa – dodatkowy stopień nadawany uczniowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę średnią nie niższą niż 4,75 i wzorową ocenę zachowania. Wzór odznaki wg załącznika nr 5 
niniejszego regulaminu. 

3. Belki o których mowa w § 4 ust. 2. pkt. 2 i 3 są koloru czarnego i umieszcza się je bezpośrednio na 
pagonach bluzy. Sposób umieszczania belek na pagonach wg wzoru z załącznika nr 4 niniejszego 
regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu klasy wojskowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek zaczerpnięty z załącznika nr 13 do 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak 

wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów 

na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 Nr 7 poz. 53 

z późn. zm.) 

 



Regulamin klasy wojskowej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach 

84 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu klasy wojskowej 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu klasy wojskowej 
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Załącznik nr 4 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 

do Statutu Zespołu Szkół w Tułowicach 
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Zasady ogólne  

§ 1 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do 
realizacji jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący; 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na rodzaj stosunku pracy i jej wymiar czasu 
jako członkowie. 

3. W zebraniach Rady mogą brać również udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej 
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, w szczególności: 

1) przedstawiciele Rady Rodziców; 

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 

3) pracownicy niepedagogiczni. 

4. Udział osób wymienionych w ust. 3 może zostać ograniczony do konkretnych punktów obrad.  

Kompetencje Rady Pedagogicznej  

§ 2 

1. Do podstawowych zadań Rady należy: 
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły; 
3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doradztwa 

Nauczycieli; 
4) upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego; 
5) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym wyrażania zgody 

na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 
4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 
7) przedstawianie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania; 
8) przygotowanie projektu statutu Szkoły lub jego zmian; 
9) uchwalanie Statutu Szkoły; 
10) zatwierdzanie wniosków zespołów przedmiotowych oraz stałych i doraźnych komisji powołanych 

przez Radę. 
3. Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz 
organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom Szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
5) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole. 

4. Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej 
dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania. 

5. Rada może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. 
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6. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnienia funkcji 
kierowniczej. 

7. W przypadku określonym w ust. 5 i 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

8. Rada Pedagogiczna wybiera spośród członków przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej przez 
organ prowadzący Szkołę do wyłonienia Dyrektora Szkoły w głosowaniu tajnym.  

Zadania Przewodniczącego i  członków Rady Pedagogicznej  

§ 3 

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który zobowiązany jest do: 

1) przygotowania, zwoływania i prowadzenia posiedzenia Rady; 

2) realizacji uchwał Rady; 

3) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu 
poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły; 

4) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych; 

5) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli; 

6) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form 
jego realizacji; 

7) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady. 

2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
realizacji uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Członek Rady jest zobowiązany do: 
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady; 
2) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły; 
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady, jej komisji lub zespołów, do 

których został powołany, oraz wewnętrznym samokształceniu w ramach Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia Nauczycieli; 

4) realizowania uchwał Rady nawet jeśli zgłosił do nich swoje zastrzeżenia; 
5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 
6) przestrzegania tajemnicy służbowej i nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady, 

które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub pracowników Szkoły. 

Organizacja pracy Rady 

§ 4 
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły. 
2. Rada obraduje w pełnym składzie na posiedzeniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach 

i zespołach skupiających wybraną część członków Rady. 
3. Posiedzenie Rady może być organizowane z inicjatywy lub na wniosek: 

1) Dyrektora Szkoły; 
2) przewodniczącego Rady Rodziców; 
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
4) organu prowadzącego Szkołę; 
5) co najmniej 1/3 członków Rady. 

4. Dyrektor powiadamia członków Rady o posiedzeniu przynajmniej na 3 dni przed jej terminem, 
określając jego termin i godzinę. 

5. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane w trybie natychmiastowym, bez zachowania 
wymaganego w ust. 4 trzydniowego okresu powiadomienia. 

6. Posiedzenia plenarne Rady organizowane są: 
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 
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2) w związku z podjęciem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
4) w miarę bieżących potrzeb. 

7. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzygającym jest głos 
przewodniczącego. 

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym, przy czym tryb 
głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym. 

9. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przez członków Rady, natomiast głosowanie 
tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania. 

10. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady, natomiast głosowanie tajne trzyosobowa 
komisja skrutacyjna, której członkowie wybierani są spośród obecnych na zebraniu członków. 

11. Osoby zaproszone na posiedzenie Rady i niebędące jej członkami, posiadają głos doradczy i nie biorą 
udziału w głosowaniu. 

12. Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może 
dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Szkoły i pracy nauczycieli. 

13. Pracą zespołu i komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę na wniosek przewodniczącego 
Rady. 

14. Każda komisja i zespół składa na zebraniu plenarnym Rady sprawozdanie z wyników swojej pracy, 
formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia. 

15. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu Rady jej przewodniczącemu na 
piśmie.  

Dokumentacja prac Rady 

§ 5 
1. Funkcję protokolanta zebrania rada pełni członek Zespołu ds. Protokołów i Wniosków.  
2. Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi 

protokołów. 
3. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 
4. Protokół z posiedzenia Rady jest zatwierdzany na jej następnym posiedzeniu poprzez przyjęcie uchwały 

o jego zatwierdzeniu. 
5. Forma protokołowania:  

Ustala się od dnia 01.09.2014r. zapisywanie protokołów w pliku tekstowym, wydruk, podpisanie 
i wpięcie do teczki oznaczonej ”Księga protokołów”, przechowywanej przez Dyrektora ZS.  

6. Księgę protokołów udostępnia się do wglądu: 
1) nauczycielom Szkoły; 
2) upoważnionym przedstawicielom organów sprawujących nadzór pedagogiczny; 
3) upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli; 
4) osobom, o których mowa w § 1 ust.3, uczestniczącym w obradach – w zakresie w jakim 

uczestniczyły w obradach. 
7. Protokół sporządza się wg następującej struktury: 

1) tytuł zebrania; 
2) porządek obrad z adnotacją na czyj wniosek i o jaki punkt został on rozszerzony lub zmniejszony; 
3) zapis treści przyjętych wniosków, uchwał i rozstrzygnięć; 
4) przebieg zebrania po wyczerpaniu porządku obrad oraz omawiane wolne wnioski; 
5) zapis końcowy; 
6) podpisy. 

   
  
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach w dniu 28 sierpnia 2014r.  
 

 

 



 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 6 

do Statutu Zespołu Szkół w Tułowicach 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Zespołu Szkół w Tułowicach 
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Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Regulamin Rady Rodziców zwany dalej ,,regulaminem” określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców 

w Zespole Szkół w Tułowicach. 

§ 2 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn. zm. 

oraz Statutu Zespołu Szkół Tułowicach (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

§ 3 

Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu Szkół w Tułowicach.  

Rozdział I I   
Wybory,  skład i  struktura Rady Rodziców  

 

§ 4 

1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu każdego 

oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców/prawnych opiekunów na 

zebraniu. 

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice/prawni opiekunowie danego oddziału, w wyborach tajnych, 

wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.  

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują 

rodzice/prawni opiekunowie uczniów danego oddziału.  

4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice/prawni opiekunowie dzieci danego 

oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica/prawnego 

opiekuna.  

5. Zasady wyborów do Rady Oddziałowej ustalają obecni na zebraniu rodzice/ prawni opiekunowie. 

6. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału 

w Szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale.  

7. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej 

pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców 

powinno się odbyć w terminie 14 dni od terminu wyborów. 
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§ 5 
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych.  

2. Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium, w skład którego wchodzą:  

1) przewodniczący; 

2) wiceprzewodniczący; 

3)  sekretarz; 

4)  skarbnik.  

3. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.  

 

§ 6 
1. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący. 

2. Osoby wymienione w § 5 wybierane są do pełnienia swych funkcji na pierwszym posiedzeniu Rady 

Rodziców.  

 

§ 7 
1. Przewodniczący  reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz oraz kieruje całokształtem jej prac, 

a w szczególności: 

1) dostosowuje pracę Rady Rodziców do konkretnych potrzeb Szkoły oraz zadań określonych w cz. III 

niniejszego regulaminu; 

2) opracowuje projekt planu działalności na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad 

Oddziałowych  oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i przedstawia 

go do zatwierdzenia Radzie Rodziców; 

3) kieruje pracami prezydium Rady Rodziców, 

4) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców oraz prezydium; 

5) koordynuje działalność  finansowo – gospodarczą;  

6) przekazuje opinie i postulaty wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej; 

7) organizuje współpracę z pozostałymi organami Szkoły.  

 

§ 8 
1. Sekretarz odpowiada za zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:  

1) opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz czuwanie nad jego realizacją;  

2) organizacyjne przygotowanie zebrań  prezydium;  

3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania;  

4) protokołowanie obrad Rady Rodziców i prezydium. 

2. Sekretarz  współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców w opracowywaniu planu finansowego.  

 

§ 9 
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie dokumentacji działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców. 
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§ 10 
Zadaniem prezydium jest bieżące wypełnianie zadań Rady Rodziców w okresie między zebraniami, 

a w szczególności:  

1. koordynowanie działalności Rad oddziałowych rodziców, 

2. zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy, 

3. zatwierdzenie planu działalności finansowo-gospodarczej, 

4. odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora (w miarę 

potrzeb). 

 

§ 11 
1. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną w trzyosobowym składzie.  

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku 

szkolnym.  

 
§ 12 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady 

Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

1) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami 

Rady Rodziców;  

2) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami 

dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;  

3) kontrolowanie działalności na żądanie Dyrektora, rodziców/prawnych opiekunów lub organu 

prowadzącego Szkołę;  

4) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi zebrań Rady 

Rodziców.  

 

Rozdział I I I  
Cele i  zadania Rady Rodziców  

 
§ 13 

Zadaniem Rady Oddziałowej jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej 

klasy, a w szczególności:  

1. dostosowanie zadań Rady Rodziców do konkretnych potrzeb klasy określonych  przez 

rodziców/prawnych opiekunów, uczniów i nauczycieli, 

2. współdziałanie z przewodniczącym i prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań 

o charakterze ogólnoszkolnym, 

3. zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klas, zebrań rodziców/prawnych 

opiekunów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 
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§ 14 
Zadania Rady Rodziców: 

1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez 

podejmowanie działań wynikających z przepisów prawa oświatowego, Statutu Zespołu Szkół 

w Tułowicach oraz niniejszego regulaminu. 

2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły; 

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 

Dyrektorowi oraz innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny wniosków i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły; 

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu; 

4) gromadzenie funduszy i środków materialnych oraz finansowe, materialne i organizacyjne 

wspieranie działalności statutowej Szkoły; 

5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego; 

6) współpracę z organami Szkoły. 

 
§ 15 

1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) współudział w realizacji zadań ogólnokształceniowych, a w szczególności:  

a) pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju Szkoły, 

b) uczestnictwo w planowaniu wydatków Szkoły oraz podejmowanie działań służących zwiększaniu 

funduszy szkolnych,  

c) współudział w przyznawaniu i fundowaniu uczniom nagród, 

d) dofinansowanie konkursów szkolnych, 

e) dofinansowanie wycieczek szkolnych, 

f) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym, 

2) współpracę z Dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:  

a) udzielanie pomocy, także finansowej, w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów 

zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,  

b) wzbogacenie wyposażenia Szkoły o pomoce naukowe, 

3) współpracę w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, 

a w szczególności: 

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym, 

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów,  

c) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej 

uczniów,  

d) organizowanie, wspólnie z nauczycielami, zakładami i instytucjami współdziałającymi ze Szkołą, 
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prac społecznie użytecznych,  

e) organizowanie udziału członków Rady Rodziców, na wniosek wychowawców, w omawianiu 

istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas, 

f) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla 

rodziców, 

g) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy dydaktyczno - wychowawczej 

z młodzieżą, 

h) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom 

społecznym, sportowym, turystycznym, zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół. 

2. W ramach zadań Rady Rodziców jej przedstawiciele reprezentujący rodziców uczniów klas 

maturalnych są organizatorami imprezy studniówkowej odbywającej się poza siedzibą Szkoły i podczas 

tej imprezy sprawują opiekę nad jej uczestnikami.  

 

Rozdział IV  
Zasady działalności  f inansowo -gospodarczej  

 
§ 16 

1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach 

resortu oświaty, a w szczególności:  

1) Rada Rodziców może gromadzić fundusze na finansowanie swojej działalności;  

2) fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dobrowolnych wpłat osób 

fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł; 

3) Rada Rodziców na wniosek wychowawcy klasy lub zainteresowanych rodziców/opiekunów 

prawnych może w całości lub części zwolnić ucznia z rocznej składki na rzecz Rady Rodziców; 

4) fundusze Rady Rodziców pochodzące ze składek rodziców mogą być częściowo wydatkowane na 

potrzeby klasy; 

5) dysponentem funduszy klasowych jest wychowawca klasy z samorządem klasowym;  

6) dysponentem funduszy przeznaczonych na ogólną działalność Rady Rodziców jest prezydium Rady 

Rodziców;  

7) wymaganą dokumentację finansową prowadzi skarbnik  Rady Rodziców;  

8) wszystkie dokumenty finansowe wymagają podpisu przewodniczącego (lub wiceprzewodniczącego) 

i skarbnika. 

2. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na rachunku bankowym. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą dokonywać indywidualnych wpłat bezpośrednio na rachunek 

bankowy Rady Rodziców. 

4. Zadeklarowane przez rodziców wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być przyjmowane na podstawie 

zbiorowych list wpłat. Wpłaty zbiorowe przyjmowane są na jedno pokwitowanie,  
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5. Za podstawę dokonywania wypłat służą oryginalne dowody księgowe (rachunki, faktury, listy płatnicze, 

itp.). 

6. W uzasadnionych przypadkach na udokumentowanie wydatków może być sporządzony dowód 

zastępczy w formie oświadczenia przedstawionego przez osobę, która dokonała wydatku oraz przez 

świadka tej transakcji.  

7. Ze środków finansowych Rady Rodziców mogą być wypłacone zaliczki po przedstawieniu 

zatwierdzonego wniosku. 

8. Ewidencję wydatków i dochodów prowadzi skarbnik.  

 

Rozdział V  
Zmiany regulaminu i  przepisy końcowe  

 
§ 17 

1. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

3. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Tułowicach został uchwalony na zebraniu 

 w dniu 23 maja 2014 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców    Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach  

              

.....................................................   ..................................................... 
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CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 1 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. To jeden z organów Szkoły, którego 
najważniejszymi celami są: 

1. reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej, 

2. organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły, działalności 
kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

3. współdziałanie z innymi organami Szkoły, 

4. inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły, 

5. przestrzeganie zapisów statutowych Szkoły, 

6. dbałość o przestrzeganie obowiązków  i praw uczniów, 

7. podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia 
w grupie, 

8. kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników, 

9. poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek Szkoły, 

10. rozwijanie poczucia odpowiedzialności  za podejmowane decyzje. 

 

PRAWA I  UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 2 

 

 
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we 
wszystkich  sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim – 

stawianymi wymaganiami, 

2. prawo do znajomości  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i karania 
uczniów, 

3. prawo do jawniej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 

4. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu, 

5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

6. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań, 

7. prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły, 

8. prawo do opiniowania powyższych programów oraz Statutu Szkoły, 

9. prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania. 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 3 
1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe. 

3. Reprezentacją samorządu klasowego jest Rada Klasowa. 
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1) Radę Klasową stanowi: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca Przewodniczącego, 

c) skarbnik. 

2) Rada Klasowa wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym we wrześniu każdego 
roku szkolnego przez wszystkich uczniów danej klasy w obecności wychowawcy klasy.  

4. Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) stanowi reprezentację wszystkich uczniów. 

5. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią: 

1) Przewodniczący, 

2) Zastępca Przewodniczącego, 

3) Sekretarz, 

4) członkowie. 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 4 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu każdego roku. 

2. RSU wybierana jest w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i większościowym przez wszystkich 
uczniów. 

3. Do  RSU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy, którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego opiniuje ostateczną listę kandydatów. 

5. Wybory poprzedza kampania wyborcza, która trwa do dnia wyborów. 

6. Nad przebiegami wyborów czuwa komisja, złożona z członków RSU kończących kadencję lub osób przez 
RSU wytypowanych,  z wyłączeniem w obu przypadkach osób kandydujących. 

7. Do zadań komisji należy: 

1) zweryfikowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur; 

2) przygotowanie kart wyborczych z nazwiskami kandydatów oraz lokalu wyborczego; 

3) przeprowadzenie wyborów; 

4) sporządzenie protokołu;  

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

8. Każdy uczeń oddaje jeden głos na wybranego z listy kandydata. 

9. Kandydat, który otrzymał największą ilość ważnych głosów zostaje przewodniczącym RSU. 

10. Nowo wybrany Przewodniczący decyduje o przydziale pozostałych miejsc w RSU. 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I  RADY PEDAGOGICZNEJ  
WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 5 
 
1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach 

wymagających udziału pracowników Szkoły. 

2. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności w Statucie, 
WSO i innych. 

3. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU. 
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4. Przyjmowanie opinii, sądów, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie 
przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi  Szkoły. 

6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami Szkoły i organizacjami. 

7. Dyrektor ma obowiązek  zawiesić  i uchylić uchwałę lub postanowienie Samorządu, jeżeli są one 
sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

§ 6 
 
1. Do obowiązków Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału 
nauczycieli i Dyrektora Szkoły; 

2) koordynowanie pracy SU; 

3) czuwanie nad gospodarką finansową SU; 

4) inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i współpracy; 

5) motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU; 

6) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących spraw uczniowskich. 

2. Kadencja Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata. 

3. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska, zgodnie z ustanowioną ordynacją. 

4. Ordynacja wyborcza: 

1) wybory odbywają się co dwa lata, podczas wyborów do RSU; 

2) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie; 

3) kandydatami na stanowisko Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą być nauczyciele, którzy 
wyrazili zgodę na kandydowanie; 

4) każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU; 

5) Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą ilość głosów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 7 
 
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  
Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół w Tułowicach został uchwalony na zebraniu 

 w dniu 23 czerwca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego   Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

                 

..........................................................                ........................................................... 
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Wstęp  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami 

czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na 

powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież 

używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

 

Art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policję. 

Przestępstwami ściganymi z urzędu są np.: 

 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ( art 156 kodeksu karnego) lub innego uszkodzenia ciała (art. 

157 kodeksu karnego) ; 

 pobicie (art. 158, § 1 kodeksu karnego); 

 narażenie na niebezpieczeństwo ( art. 160 kodeksu karnego); 

 czyn lubieżny z osobą małoletnią poniżej lat 15 ( art. 200 kodeksu karnego); 

 znęcanie się ( art. 207 kodeksu karnego). 

 

Nauczyciele zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy 

wykonywaniu swoich działań. 

 

Z każdego zdarzenia objętego niniejszymi procedurami sporządza się notatki służbowe.  

 

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel podczas lub w związku 

z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 

zasadach określonych w kodeksie karnym. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są więc zobowiązani 

z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.   
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Akty prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa z dnia Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 

poz.178 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 r., poz. 124). 

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687). 

5) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, 

poz.226/. 

  

 

Opracowanie zawiera: 

1. Procedury postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który 

nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

2. Procedury postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który 

ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

3. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że na terenie Szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

4. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca znajduje na terenie 

Szkoły/Internatu substancję przypominającą wyglądem narkotyk.  

5. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że uczeń posiada przy 

sobie substancję przypominającą narkotyk. 

6. Procedury postępowania wobec ucznia/sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

7. Procedury postępowania nauczyciela/wychowawcy  wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu  

karalnego. 

8. Procedury postępowania w przypadku gdy zachowania ucznia charakteryzują się arogancją, 

wulgarnością oraz  przemocą emocjonalną (np. utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia zajęć). 

9. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela. 

10. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania nauczyciela, pracownika Szkoły wobec 

ucznia  (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia - z wyjątkiem 

przedmiotów niedozwolonych). 

11. Procedury postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku kradzieży na terenie Szkoły. 

12. Procedury postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadkach wymuszenia i zastraszania. 
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13. Procedury w przypadku znalezienia na terenie Szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 

14. Procedury postępowania pracowników w przypadku, gdy dochodzi do wypadku. 

15. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na 

ryzyko zachowań samobójczych. 

16. Procedury postępowania w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). 

17. Procedury postępowania w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

18. Procedury postępowania w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa 
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1 Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku uzyska nia 
informacji ,  że uczeń który,  nie ukończył 18 lat,  używa alkoholu lub innych 

środków w  celu wprowadzenia się w stan odurzenia,  uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacj i 1.  

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy lub wychowawcy w Internacie. 

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do Szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz z uczniem (w ich 

obecności) oraz zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców/prawnych 

opiekunów zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej może zaproponować rodzicom/prawnym opiekunom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji, gdy Szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor 

Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 

 
Informacje dodatkowe 
W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa 
ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu 
postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

                                                           
1 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  
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2 Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku uzyskania 
informacji ,  że uczeń, który ukończył 18 lat,  używa alkoholu lub innych środków 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,  uprawia nierząd, bądź  przejawia 
inne zachowania świadczące o demoralizacj i 2.  

 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy lub wychowawcy w Internacie. 

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły i psychologa szkolnego. 

3. Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności innego nauczyciela oraz zobowiązuje go do zaniechania 

negatywnego postępowania. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować skierowanie 

ucznia do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym. 

4. W sytuacji gdy Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, 

(ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów (z wiarygodnych źródeł nadal napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ucznia)  Dyrektor Szkoły powiadamia policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

 

                                                           
2 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  
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3 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, 
że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków.  

 
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub wychowawcę w Internacie, w zależności 

od miejsca wystąpienia zdarzenia. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy/grupy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza (policję)w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu 

go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice/prawni opiekunowie ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przybycia do Szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym 

policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

7. Spożywanie alkoholu na terenie Szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 

431 ust. 1  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tej instytucji. 

 

Informacje dodatkowe 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,3 policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd 

rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

                                                           
3 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
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4 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca znajduje na 
terenie Szkoły/Internatu substancję  przypominającą wyglądem narkotyk.   

 
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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5 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, 
że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.  

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (Wychowawca, Dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. 

innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. O swoich 

spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich 

do natychmiastowego stawiennictwa. 

2. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 

zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do 

ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy (niedopuszczalne jest  

samodzielne dokonywanie przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji). 

3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany 

jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, 

uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną 

notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia; 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Uwagi dodatkowe 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 

lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie Szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy 

zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 

17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 
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6 Procedura postępowania wobec ucznia/sprawcy czynu karalnego lub 
przestępstwa:  

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub wychowawcę w Internacie, 

w zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia. 

2. Niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły. 

3. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

4. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie Szkoły) Dyrektorowi Szkoły lub Wychowawcy 

w Internacie 

5. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy. 

6. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) 

lub sprawca nie jest uczniem Szkoły. 

7. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje 

je policji (np. sprawca rozboju na terenie Szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś 

przedmiot pochodzący z kradzieży). 

 

 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 

17 lat. 

 

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie Szkoły, należy wezwać policję. 
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7 Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy  wobec ucznia,  który stał s ię 
ofiarą czynu karalnego.  

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej udzielenie poprzez lekarza 

w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły. 

3. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

4. Niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 

śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 
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8 Procedura postępowania w przypadku gdy zachowania ucznia charakteryzują się 
arogancją,  wulgarnością oraz  przemocą emocjonalną (np.  utrudnianie lub 

uniemożliwianie prowadzenia zajęć).  

 

1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły i psychologa szkolnego. 

3. Psycholog uwiarygodnia napływające informacje i rozpoznaje przyczyny i tło nieprawidłowości np. przez 

analizę dziennika lekcyjnego, prac klasowych, rozmowy z nauczycielami, pracownikami administracji 

Szkoły. 

4. Wychowawca wzywa do Szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje informację 

o zachowaniach ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz w ich 

obecności z uczniem. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców/prawnych opiekunów zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

5. Dodatkowo można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

w programie terapeutycznym. 

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do wstawiennictwa w szkole, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, Dyrektor pisemnie 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

7. W sytuacji, gdy Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań  wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie, spotkania z psychologiem, pedagogiem itp.), a ich stosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor powiadamia sąd rodzinny lub policję.  

 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 



Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją  
w Zespole Szkół w Tułowicach. 

120 
 

9 Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresj i  ucznia wobec 
nauczyciela.  

 

1. Dyrektor i psycholog szkolny przyjmują do wiadomości informację o przestępstwie, zapewniając 

dyskrecję przez wysłuchanie nauczyciela bez świadków. 

2. Odnotowują godzinę zgłoszenia. 

3. Zapewniają w miarę potrzeby niezbędną pomoc lekarską nauczycielowi. 

4. Nie nagłaśniają zdarzenia. 

5. Bez zbędnej zwłoki sprawdzają w dostępny sposób wiarygodność informacji w tym: 

1) odnotowują personalia świadków; 

2) sprawdzają czy zdarzenie zaistniało na terenie Szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie zajęć 

szkolnych. 

6. Dyrektor Szkoły  niezwłocznie powiadamia Policję, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie Szkoły. 

W przypadku zaistnienia zdarzenia poza placówką szkolną instruuje nauczyciela o dalszym 

postępowaniu (samodzielne zgłoszenie na Policję). 

7. Dyrektor Szkoły i psycholog szkolny lub inna wyznaczona osoba zatrzymują w szkole ucznia i pozostają 

z nim do czasu przybycia Policji.  

8. Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona osoba zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub 

przedmioty.  
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10 Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania nauczyciela ,  
pracownika Szkoły wobec ucznia  (wyzwiska,  szarpanie,  uderzenia,  zniszczenie 

lub zabranie mienia ucznia -  z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).  

 

 

1. Na wniosek ucznia lub pracownika Szkoły lub rodzica, dyrekcja przeprowadza niezwłocznie 

postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów Dyrektor podejmuje postępowanie dyscyplinarne wobec 

pracownika – powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela. 
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11 Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadku kradzieży na 
terenie Szkoły.  

 

1. Uzyskaną informację o kradzieży nauczyciel przekazuje wychowawcy klasy oraz psychologowi 

szkolnemu. 

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku kradzieży drobnej: 

1) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów sprawcy; 

2) poszkodowany otrzymuje zadośćuczynienie, którego formy zostaną ustalone w porozumieniu 

z rodzicami/prawnymi opiekunami sprawcy. 

4. W przypadku kradzieży przedmiotów/pieniędzy o większej wartości: 

1) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów sprawcy; 

2) powiadomienie policji. 
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12 Procedura postępowania nauczyciela/wychowawcy w przypadkach wymuszenia 
i  zastraszania.  

 

1. Nauczyciel dąży do złagodzenia napięcia między stronami. 

2. Przeprowadza rozmowę z każdą ze stron zdarzenia, świadkami zajścia i stara się ustalić przyczyny 

konfliktu. 

3. Uzyskaną informację o wymuszeniu i zastraszaniu nauczyciel  przekazuje wychowawcy klasy oraz 

psychologowi szkolnemu. 

4. Powiadamia Dyrektora Szkoły. 

5. Psycholog udziela pomocy poszkodowanemu. 

6. Wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów stron w celu spotkania: psycholog 

wychowawca, sprawca, poszkodowany, rodzice/prawni opiekunowie. Na spotkaniu ustala się sposoby 

rozwiązywania i zapobiegania konfliktom. 
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13 Procedura w przypadku znalezienia na terenie  Szkoły broni,  mater iałów 
wybuchowych, innych niebezpiecznych substancj i  lub przedmiotów.  

 

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot 

niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie 

dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły/Kierownika Internatu, 

a także, zabezpiecza miejsce, w którym znajduje się podejrzany przedmiot - podejrzanych 

przedmiotch nie wolno dotykać. 

2. Dyrektor/Kierownik Internatu niezwłocznie powiadamia Policję. 

3. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor/Kierownik Internatu. 

4. Jeżeli zaistnieje taka konieczność Dyrektor/Kierownik Internatu zarządza ewakuację. 

5. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

6. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja. 

7. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia służb ratunkowych. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie 

opuścić zagrożony rejon. 

9. Nauczyciele zabierają dziennik lekcyjny i wspólnie z uczniami opuszczają klasę, udając się na 

wyznaczone miejsce. 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.  
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14 Procedury postępowania pracowników w przypadku gdy dochodzi  do wypadku.  

1. Każdy pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego zapewnienia opieki poszkodowanemu uczniowi/wychowankowi; 

2) sprowadzenia fachowej pomocy medycznej; 

3) w miarę możliwości udzielenia uczniowi/wychowankowi pierwszej pomocy. 

2. O każdym wypadku ucznia/wychowanka niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Szkoły/Kierownika 

Internatu. W momencie zaistnienia wypadku to do nich należy podjęcie decyzji o dalszym trybie 

postępowania z poszkodowanym uczniem/wychowankiem. 

3. Obowiązki Dyrektora po wypadku: 

1) Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia o wypadku właściwe osoby: 

a) rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego, 

b) pracownika służby bhp, 

c) społecznego inspektora pracy, 

d) organ prowadzący Szkołę, 

e) prokuratora i kuratora oświaty, gdy wypadek jest wypadkiem śmiertelnym, ciężkim 

i zbiorowym, 

f) państwowego inspektora sanitarnego, jeśli doszło do zatrucia; 

2) powołuje zespół powypadkowy, który sporządza protokół ustalający przyczyny i okoliczności 

wypadku; 

3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych, 

4) prowadzi rejestr wypadków; 

5) omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do 

zapobieżenia wypadkom.  

 

Podejmowanie decyzji: 

W przypadku gdy niemożliwy jest szybki kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami, a skutek wypadku to 

zagrożenie zdrowia lub życia ucznia /wychowanka: 

1) decyzję w sprawie leczenia pacjenta podejmuje lekarz. (Ustawa o zawodzie lekarza pozwala na 

działanie w sprawie ratowania życia bez uzyskania zgody pacjenta lub innych uprawnionych osób); 

2) decyzje w sprawie opieki nad uczniem do czasu przejęcia opieki przez rodziców/prawnych 

opiekunów, podejmuje Dyrektor Szkoły: 

a) Dyrektor/Kierownik Internatu zleca opiekę nad uczniem/wychowankiem określonej osobie, 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i opieki wszystkim uczniom w szkole 

oraz wychowankom w Internacie, 

b) Nauczyciel/wychowawca prowadzący zajęcia nie może pozostawić pozostałych 

uczniów/wychowanków bez opieki i zająć się uczniem/wychowankiem, który uległ wypadkowi, 

c) Dyrektor może zadecydować, że uczniem/wychowankiem zajmuje się nauczyciel/wychowawca 

na którego zajęciach zdarzył się wypadek, a pozostałą młodzieżą zajmuje się inny 

nauczyciel/wychowawca w jego zastępstwie. 
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15 Postępowanie w przypadku  stwierdzenia występowania u ucznia czynników 
wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.  

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego 

z poniższych czynników: 

 

1. Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei. 

2. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu. 

3. Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów. 

4. Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie. 

5. Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność. 

6. Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań. 

7. Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie 

alkoholu. 

8. Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

9. Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych. 

10. Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo. 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca i psycholog szkolny podejmują odpowiednie 

działania interwencyjne: 

1. Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia. 

2. Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia oraz kontaktują się z rodzicami w celu 

ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia. 

3. Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i Dyrektorowi Szkoły. 

4. Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na 

terenie Szkoły lub poza nią. 
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16 Postępowanie w przypadku powzięcia informacji ,  że uczeń zamierza pope łnić  
samobójstwo (informacja od samego ucznia,  kolegów, rodziny,  osób 

postronnych)  

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, psycholog szkolny oraz Dyrektor Szkoły podejmują 

następujące działania: 

1. Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce. 

2. Informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców. 

3. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest 

sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji). 
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17 Postępowanie w przypadku powzięcia informacji ,  że uczeń podjął  próbę 
samobójczą.  

 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą Dyrektor Szkoły, wychowawca, psycholog 

szkolny  podejmują następujące działania: 

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym 

fakcie Dyrektora Szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Dyrektor, psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę 

wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu Szkołę, Dyrektor Szkoły, 

psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. O próbie samobójczej Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia 

wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do Szkoły przez wszystkich 

nauczycieli. 

5. Psycholog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, 

atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza Szkołą. 
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18 Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójst wa. 

 

1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich Dyrektorowi Szkoły. 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego Szkołę  przez Dyrektora Szkoły. 

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań. 

4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej. 

5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców. 

6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych. 

7. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniom. 
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Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki  
(Dz.U. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i 
nadzorowania  
(Dz. U. Nr. 1, poz. 67.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 

4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240). 

5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241). 

 
§ 1 

Cele i  formy działalności turystycznej w szkole  

§ 1 

1. Krajoznawstwo i turystyka są elementem statutowej działalności szkoły związanej z realizacją 

zadań dydaktycznych i wychowawczych. Za realizację działalności krajoznawczej i turystyki 

odpowiedzialni są Dyrektor i wszyscy nauczyciele Szkoły. 

2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach 

odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii 

letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 
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1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 

nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym 

środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych 

zwanych dalej „wycieczkami”. 

5. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

 

Organizacja wycieczek 

§ 2 

1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 

3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i 

nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor 

szkoły. 

4. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki,  przy czym 

dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, 

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia 

takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

5. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej. 

6. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

7. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
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8. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 1 ust. 4 

pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

 

Kierownik i opiekun 

§ 3 

1. Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki; zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów 

wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

2) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

3) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania; 

4) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

5) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie 

oraz apteczkę pierwszej pomocy; 

6) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

7) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

8) uzupełnia w Dzienniku elektronicznym w module wycieczki: Informacje ogólne, Uczestnicy, 

Harmonogram, zaś bezpośrednio po powrocie (lub w trakcie) Frekwencję. 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i 

informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole. 

2. Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i 

przestrzegania jej regulaminu; 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5)  wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki. 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

 

Zasady  

§ 4 

1. W Zespole Szkół w Tułowicach: 
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1) każda klasa dysponuje 2 dniami nauki szkolnej  na organizację wycieczek w ciągu jednego 

roku szkolnego. Niewykorzystane przez klasę dni nie mogą być przenoszone na kolejny rok 

szkolny; 

2) dodatkowy dzień wycieczki  przysługuje klasie z najlepszą frekwencją roczną (w następnym 

roku szkolnym); 

3) dodatkowy dzień wycieczki przysługuje klasie, która wygrała konkurs „Współzawodnictwo 

klas” organizowany przez Samorząd (w następnym roku szkolnym); 

4) dyrektor może w szczególnych przypadkach zmienić liczbę dni przypadającą na wycieczki 

oraz określić terminy, w jakich wycieczki mogą być organizowane; 

2. Udział w obozach wojskowych organizowanych w klasach wojskowych Liceum 

Ogólnokształcącego jest obowiązkowy dla uczniów realizujących przysposobienie wojskowe. 

Obozy te nie są wycieczkami, o których mowa ust.1. pkt. 1. 

3. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych: 

1) wychowawca klasy/nauczyciel przedmiotu zgłasza Dyrektorowi chęć organizowania wycieczki 

nie później niż miesiąc przed jej terminem (w przypadku wycieczki przedmiotowej 

organizowanej w ramach jednego dnia zajęć lekcyjnych termin ten może ulec skróceniu do 

tygodnia); 

2) przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić Dyrektorowi jej plan w formie 

wypełnionej karty wycieczki: 

a) wycieczka zagraniczna – 4 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki, 

b) wycieczka kilkudniowa, biwak – 2 tygodnie przed terminem, 

c) wycieczka jednodniowe – 1 tydzień przed terminem. 

5. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów zgodnie  załącznikami 

Regulaminu wycieczek. 

6. Wycieczka klasowa może się odbyć, gdy bierze w niej udział minimum 75% uczniów danej klasy. 

7. W przypadku wycieczki klasowej, w której nie uczestniczą wszyscy uczniowie oddziału, 

wychowawca oddziału zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole i 

dostarczenia jej do dyspozycji Dyrektora. Dyrektor może tymczasowo przydzielić tych uczniów 

do innego oddziału. 

8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych 

opiekunów. 

9. Dokumentacja wycieczki powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w 

szkole, drugi kierownik wycieczki zabiera ze sobą. 

10. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów kierownik wycieczki autokarowej powiadamia Sekcje 

Ruchu Drogowego Policji o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę i godzinę wyjazdu, 

prosi o kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. 

Informację o zgłoszeniu kierowcy i autokaru do kontroli podaje do wiadomości rodziców 
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uczestników wycieczki. Koszty kontroli technicznej autokaru ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie uczestników wycieczki. 

 

UWAGA: Przepisów ust. 3-10 nie stosuje się do przedmiotowych zajęć pozaszkolnych 

organizowanych na terenie Tułowic. 

 

Finansowanie wycieczki  

§ 5 

1. Organizator zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi i uczestnikom ogólny koszt wycieczki, 

koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych 

źródeł (np. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne). 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów. 

4. Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, którzy chcieliby wziąć udział w wycieczce mogą 

zwrócić się za pośrednictwem wychowawcy o dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zdeklarowali udział w wycieczce, a następnie deklarację 

wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego tytułu powstały. 

6. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce. 

7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik 

wycieczki. 

8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu zobowiązany jest do jej rozliczenia. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

§ 6 

1. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Kierownik wycieczki powinien sprawdzić czy uczniowie i opiekunowie objęci są 

takim ubezpieczeniem w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego i ewentualnie dokonać 

dodatkowego ubezpieczenia osób nieobjętych ubezpieczeniem grupowym. 

2. Na czas wycieczki organizator może też wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W przypadku 

wycieczki zagranicznej wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za 

granicą jest konieczne. 

3. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, których stan 

zdrowia nie pozwala na realizację programu wycieczki. Deklaracje o stanie zdrowia wypełniają 

rodzice/prawni opiekunowie. 

4. Przy organizacji wycieczki należy przestrzegać zasad ustalania ilości opiekunów: 
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1) wycieczki piesze na terenie Tułowic lub poza Tułowice z wykorzystaniem środków transportu 

(autokar, samochód, kolej, samolot) – 1 opiekun na 20 uczniów; 

2) wycieczki organizowane na terenach Parków Narodowych - zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na terenie Parku; 

3) wycieczki na szlakach turystycznych powyżej 1000 m n.p.m. - 1 opiekun na 10 uczniów + 

górski przewodnik turystyczny; 

4) wycieczki rowerowe – 1 opiekun na 12 uczniów; 

5) wycieczki wysokogórskie – 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny. 

5. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić ich doświadczenie i umiejętności 

pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu, sposób zorganizowania 

wycieczki. Dyrektor może ustalić większą niż zalecana liczbę opiekunów wycieczki. 

6. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki korzystają z kąpielisk lub basenów powinni zapoznać się 

z regulaminami kąpieliska lub basenu, uzgodnić sposób korzystania z kierownikiem obiektu i 

zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom (szczegółowe warunki bezpieczeństwa zawarte są w 

odrębnych przepisach). 

7. Opiekun grupy zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. 

8. Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas śnieżycy, burzy i 

gołoledzi. 

9. Zaginięcie: 

1) każdy z uczestników powinien znać: miejsce noclegu, trasę wycieczki, miejsce zbiórki, 

postoju, kolor szlaku turystycznego, docelowe schronisko itp.; 

2) w przypadku zaginięcia uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostają w miejscu zaginięcia; 

3) kierownik lub opiekun zawiadamia policję, Dyrektora Szkoły, rodziców, a jeśli zaginięcie 

nastąpiło w górach, zawiadamia GOPR. 

10. Przejazdy autokarowe: 

1) opiekun powinien przebywać ze swoją grupą w pojeździe; 

2) ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe; 

3) przejście wewnątrz autokaru musi być wolne; 

4) opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu; 

5) należy zabronić uczniom w czasie przejazdu spacerowania po autokarze, siedzenia tyłem, na 

oparciu itp.; 

6) uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wykonywać 

polecenia kierowcy autokaru; 

7) bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach; 

8) przerwy dla odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na 

terenie specjalnych parkingów; 

9) po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny grupy. 
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11. Przejazdy pociągiem: 

1) opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa wagony lub 

więcej; 

2) należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna; 

3) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach; 

4) bilety na przejazd, zaświadczenie o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne 

powinien posiadać kierownik wycieczki. 

12. Zasady poruszania się grupą w miejscowościach: 

1) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie 

wycieczki, miejscu pobytu docelowego, aby w razie zagubienia się potrafił dotrzeć do miejsca 

zbiórki; 

2) w trakcie pieszego poruszania się po mieście opiekunowie powinni tak podzielić się 

obowiązkami, aby jeden znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi zamykał grupę; 

3) opiekunowie powinni poruszać się w granicach kontaktu wzrokowego; 

4) prowadzenie grupy powinno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego; 

5) w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, aby uczestnicy 

wycieczki: 

a) znajdowali się w jednym pojeździe lub jednej jego części (dot. autobusu, tramwaju, metra, 

kolejki); 

b) znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać; 

c)    posiadali ważne bilety na przejazd. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Wycieczka jest częścią działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. W czasie jej trwania 

opiekunów i uczniów obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły oraz w Regulaminie 

Wycieczki. 

2. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego 

osoba. 

3. O wycieczce/imprezie krajowej należy zawiadomić organ prowadzący Szkołę. 

4. O wycieczce zagranicznej należy zawiadomić organ prowadzący Szkołę oraz Kuratorium 

Oświaty w Opolu. 

5. Jeżeli wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki nie zostaną spełnione, Dyrektor 

może nie udzielić zgody na wycieczkę. 

5. Przedmiotowe zajęcia pozaszkolne organizowane w ramach lekcji należy odnotować w dzienniku 

elektronicznym. Podczas zajęć opiekun powinien mieć przy sobie listę uczestników. 
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6. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach dydaktycznych. 

7.  Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami reguluje Statut Szkoły oraz przepisy 

wyższego rzędu. 

 
 
Załącznik nr 1 – Karta wycieczki 

Załącznik nr 2 – Program wycieczki 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie opiekunów 

Załącznik nr 4 – Lista uczestników wycieczki/imprezy 

Załącznik nr 5 – Regulamin wycieczki 

Załącznik nr 6 – Zgoda/oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie ucznia
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu wycieczek szkolnych  
w Zespole Szkół w Tułowicach 

 
KARTA WYCIECZKI 

Zespół Szkół w Tułowicach 
ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice 

Cel wycieczki: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa kraju4/miasto/trasa wycieczki: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Termin: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………………………………………….. 
Liczba uczniów: ……………., w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………………………………………………….. 
Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Liczba opiekunów wycieczki: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Środek transportu: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
4 Dotyczy wycieczki za granicę 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu wycieczek szkolnych  

w Zespole Szkół w Tułowicach 

 
PROGRAM WYCIECZKI 

Data, godzina wyjazdu 
oraz powrotu 

Długość trasy  
(w kilometrach) 

Miejscowość docelowa 
i trasa powrotna 

Szczegółowy program wycieczki 
 od wyjazdu do powrotu 

Adres miejsca noclegowego 
i żywieniowego  

oraz przystanki i miejsca 
żywienia 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu wycieczek szkolnych  

w Zespole Szkół w Tułowicach 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki 
 

 
Kierownik wycieczki: 

 
Opiekunowie wycieczki: 

 

Nazwisko i imię Podpis  

  
 

 

Nazwisko i imię Podpis  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki) 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu wycieczek szkolnych  
w Zespole Szkół w Tułowicach 

 
 

LISTA UCZNIÓW 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Numer telefonu rodzica/rodziców/opiekuna 

prawnego ucznia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
…………………………………………………………. 

(podpis dyrektora szkoły) 
 

 
Załącznik nr 5 

do Regulaminu wycieczek szkolnych  
w Zespole Szkół w Tułowicach 
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REGULAMIN WYCIECZKI  

 
do ….………………………………….. w terminie:…………………… 
 
Statut Szkoły określa prawa i obowiązki ucznia zarówno w czasie pobytu w szkole jak i w czasie wycieczek 
organizowanych przez szkołę. 
W czasie wycieczki szkolnej oprócz postanowień Statutu Szkoły każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest 
do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu drogowego, regulaminów dotyczących 
odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa i innych zasad wynikających z przepisów lokalnych. 
 
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 
1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
2. Dbania o dobre imię własne i Szkoły. 
3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów lub przewodników. 
4. Nie oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego 

zezwolenia. 
5. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach i w miejscach, 

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
6. Stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń zależnie od miejsca pobytu. 
7. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo 

uczestników. 
8. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, pozostałych uczestników wycieczki i innych osób. 
9. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych. 
10. Nieśmiecenia, nieniszczenia zieleni, niepłoszenia zwierząt, niehałasowania. 
11. Poniesienia kosztów umyślnie spowodowanych zniszczeń lub uszkodzeń mienia. 
12. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 
13. Przestrzegania godzin ciszy nocnej. 
14. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków 

psychoaktywnych. 
15. Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ustalonych przez opiekunów. 
16. Przestrzegania zakazu zapraszania gości niebędących uczestnikami wycieczki do pokojów i innych miejsc 

pobytu grupy . 
 
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami Statutu Szkoły. 
W przypadku uczniów w rażący sposób nieprzestrzegających zasad regulaminu lub dezorganizujących 
przebieg wycieczki możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki dla tych uczniów (opiekunowie ustalają 
z rodzicami lub opiekunami ucznia termin i miejsce odebrania ucznia z wycieczki) lub całej grupy.  
Decyzję o wcześniejszym zakończeniu wycieczki dla części uczniów lub całej grupy podejmuje kierownik 
wycieczki w uzgodnieniu z pozostałymi opiekunami. 
W przypadku wycieczek autokarowych na prośbę i koszt rodziców Szkoła powiadamia Sekcję Ruchu 
Drogowego Policji o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę i godzinę wyjazdu i prosi o kontrolę 
trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu wycieczek szkolnych  
w Zespole Szkół w Tułowicach 

 

 

ZGODA –  OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

 
Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 
……………………………………………………………… ………...………....... 

imię i nazwisko dziecka, klasa 

 
w organizowanej przez Szkołę wycieczce/imprezie, która odbędzie się w dniach…………………......... 
Akceptuję regulamin wycieczki i jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 
uczestniczenie w tej wycieczce. 
Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia 
i zakończenia wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce. 
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się 
do odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie wycieczki, o ile naruszy ono regulamin wycieczki lub 
przepisy Statutu Szkoły. 
 
………………………………………….         ……..………… ……………………………………………………….. 
        miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 7 
do Regulaminu wycieczek szkolnych  

w Zespole Szkół w Tułowicach 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 
Ja niżej podpisana(y)  ……………………………………………………………………… …….………...………....... 

imię i nazwisko ucznia, klasa 

 
oświadczam, że zapoznałam/łem się z planem wycieczki/imprezy i treścią regulaminu wycieczki i 
zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu oraz obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły. 
W szczególności zobowiązuję się do wypełniania poleceń opiekunów wycieczki, przestrzegania wszelkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, 
palenia tytoniu i zażywania środków psychoaktywnych. 
 
 
………………………………………….         ……..………………………………………………………………….. 
        miejscowość, data                                                               czytelny podpis ucznia 

 


