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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Nazwa Szkoły brzmi: 

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. 

2. Imię szkoły:  

Patronem Zespołu Szkół i Placówek w Zawierciu jest Hugon Kołłątaj 

3. Siedziba szkoły – adres: 

ul. Miodowa 1,  

42-400 Zawiercie. 

4. Typ szkoły: Szkoła jest placówką publiczną. 

5. Nazwę i siedziba organu prowadzącego szkołę;  

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zawierciański 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty 

7. W skład Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu wchodzą 

następujące jednostki: 

1) Technikum Nr 2 (czteroletnie) kształcące w zawodach:  

a) technik usług fryzjerskich; 

b) technik logistyk – z grupą mundurową o specjalności logistyka w wojsku, 

której zasady funkcjonowania określone są odrębnym regulaminem; 

c) technik hotelarstwa; 

d) technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych; 

2) Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 (trzyletnia) kształcąca w zawodach: 

a) kucharz; 

b) piekarz; 

c) cukiernik; 

d) operator obrabiarek skrawających; 

e) mechanik pojazdów samochodowych; 

f) blacharz samochodowy; 

g) sprzedawca; 

3) IV Liceum Ogólnokształcące. 

8. Szkoła Policealna dla Dorosłych – zaoczna  

9. W skład Zespołu Szkół i Placówek wchodzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Chruszczobrodzie znajdujące się przy ulicy Dworcowej 34. Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe posiada odrębny statut, - załącznik do Uchwały nr XL/522/13 Rady 

Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29.08.2013r. 
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ROZDZIAŁ II 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, 

A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW 

SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

§ 2 

Organy szkoły 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

2. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych;  

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów organizowanych  

w szkole,  

9) stwarza warunki do działania w placówce: 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) dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej może skreślić ucznia z listy 

uczniów w przypadkach   określonych w niniejszym statucie; skreślenie następuje 

na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego;  

11) wspomaga rozwój zawodowy kadry pedagogicznej;  

12) ustala profile kształcenia zawodowego w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia; 

13) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa;  
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14)  dwa razy w ciągu roku szkolnego, nie później niż do 31 sierpnia, przedstawia 

radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego; 

15) dopuszcza do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zestaw 

zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do poszczególnych 

przedmiotów;  

16) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

17) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami, 

18) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami  

i samorządem uczniowskim;  

19) dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

d) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  

e) decyduje o formie i sposobie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

f) Na podstawie zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane, a o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie 

udzielania pomocy     psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane niezwłocznie 

informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

3. Rada pedagogiczna 

1) W Szkole działa Rada Pedagogiczna jako kolegialny organ zapewniający 

realizację zadań statutowych, tj. kształcenia, wychowania i opieki.  

2) Rada Pedagogiczna Szkoły funkcjonuje w ramach Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja i jest organem wspólnym dla wszystkich 

typów szkół wchodzących do zespołu. 

3) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

4) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej:  

a) pracownicy organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad zespołem;   



6 

 

 

 

b) przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie 

szkoły;  

c) przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

5) Przedstawiciele 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 pracownicy służby zdrowia sprawujący opiekę nad uczniami. 

6) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w razie jego 

nieobecności wicedyrektor szkoły. 

7) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie na 7 dni 

przed zebraniem.  

8) Dopuszcza się zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej  

i ogłoszenie terminu na 2 dni przed zebraniem.  

9) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:  

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

b) w każdym okresie, w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów; 

c)  po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych; 

d) w miarę bieżących potrzeb. 

10) Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego 

szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

11) Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły i jego tekst jednolity. 

12) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:  

a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

b) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów zgodnie  

z procedurami karania uczniów oraz gdy zastosowane wobec ucznia kary 

porządkowe nie odnoszą zamierzonego rezultatu; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę 

Rodziców; 

d) podjęcie uchwały w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w ramach WDN; 

e) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców; 

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

13) Rada Pedagogiczna opiniuje:  
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a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

b)  projekt planu finansowego; 

c)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 

d)  propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

e) powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 

prowadzący szkołę oraz przedłużenie czasu pełnienia funkcji przez 

dotychczasowego dyrektora; 

f) opiniowanie Szkolnego Zestawu Podręczników; 

g) opiniowanie dni wolnych; 

h) opiniowanie innych form wychowania fizycznego. 

14) Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani  

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

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

i innych pracowników Szkoły. 

4. Rada Rodziców 

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo 

profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli. 

2) Uchwalenie szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego dostosowanego 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego  

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3) Zaopiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły. 

4) Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5) Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z regulaminem Rady Rodziców 

Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. 

6) W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

7) W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Zespołu, Rada 

Rodziców może zapraszać na swoje spotkania dyrektora Zespołu oraz 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

8) Deleguje przedstawiciela Rady Rodziców do składu komisji konkursowej  

na stanowisko dyrektora. 

5. Samorząd Uczniowski 

1) W Zespole Szkół i Placówek działa Samorząd Uczniowski. 

2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
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3) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego.  

4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego 

większością głosów przy stwierdzeniu obecności co najmniej ⅔ osób 

uprawnionych do głosowania. 

5) Regulamin Samorządu Uczniowskiego przedstawiany jest i omawiany: 

a) we wszystkich klasach przed wyborami do Samorządu Klasowego; 

b) w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego. 

6) Regulamin Samorządu Uczniowskiego może zostać poprawiony w zależności  

od potrzeb wynikających: 

a) ze zmian w ustawie o systemie oświaty; 

b) ze zmian w Statucie Szkoły; 

c) z wprowadzenia nowych przepisów prawnych; 

d) z reorganizacji szkoły; 

e) z nowych potrzeb i oczekiwań uczniów. 

7) Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą 

być zgłaszane przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

8) Treść zgłaszanych poprawek musi być wywieszona w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego. 

9) Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. 

10) Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.  

11) Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do opiniowania szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego; 

b) prawo do opiniowania w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych; 

c) prawo do opiniowania w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 

d) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

e) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

f) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

g) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

h) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

i) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 

 

 

 



9 

 

 

 

§ 3 

Zasady współpracy organów szkoły 

1. Organom szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty,  

a także w niniejszym statucie oraz regulaminach tych organów zawierających 

również zasady ich współdziałania. 

2. Wszystkie organy zespołu współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji  

i wzajemnego szacunku. 

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia 

szybkiej decyzji – w terminie 7 dni. 

5. Rada Pedagogiczna po przeprowadzonej diagnozie przygotowuje propozycję 

programu wychowawczo profilaktycznego, którą przekazuje Radzie Rodziców. Rada 

Rodziców uchwala program wychowawczo profilaktyczny. Jeżeli Rada Rodziców 

nie uchwali programu wychowawczo profilaktycznego w terminie ustawowym, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 4 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

1. Spory między organami rozwiązywane są wg zasad: 

a) spory między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,  

a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły; 

b) spory między Radą Pedagogiczną, a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ 

prowadzący szkołę. 

2. Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej  

ze stron. 

3. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 5 

1. Organizacja szkoły 

1) Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy – 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku 

szkolnego oraz zarządzenie Śląskiego Kuratora Oświaty. 
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2) Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły, na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

3) Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

4) Niektóre zajęcia np.: specjalistyczne, nauczanie języków obcych, technologii 

informacyjnej, religii, wychowania fizycznego, etyki oraz koła zainteresowań  

i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – 

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych  

i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

5) Szkoła może przyjmować słuchaczy placówek kształcących nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a placówką 

kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Opiekę nad praktykantem sprawuje 

wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.  

6) Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla 

uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7) Uczniowie/słuchacze szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny 

program lub tok nauki. Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację 

indywidualnego programu nauki regulują odrębne przepisy. 

2. Organizacja jednostki lekcyjnej 

1) Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację 

podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla uczniów (słuchaczy),  

są organizowane w oddziałach klasowych. 

2) Dla uczniów posiadających orzeczenie, opinię Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, organizuje się zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne oraz 

inne formy wsparcia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu. 

3) Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację 

podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są 

organizowane w grupach, oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo 

międzyszkolnych. 

4) Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 

międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 

uczniów. 

5) W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach 

kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia 

ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania  

i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

6) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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7) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Praktyczna nauka zawodu 

1) Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne 

zgodnie z programami kształcenia zawodowego, w tym na zasadach kształcenia 

dualnego.  

2) Praktyka zawodowa jako forma przygotowania zawodowego uczniów 

prowadzona jest poza siedzibą Szkoły - w zakładach pracy lub na terenie 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego. 

3) Zaliczenia praktyki, na podstawie zawartego porozumienia, dokonuje kierownik 

kształcenia praktycznego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w 

oparciu o przedstawioną przez ucznia dokumentację - dzienniczek praktyk, kartę 

obecności, protokół zaliczenia oraz obserwacje własne. 

4) Uczeń może ubiegać się o zaliczenie praktyki zagranicznej odbywanej w ramach 

udziału w projektach realizowanych przez szkołę, odbywanej w innym terminie 

niż ustalony dla jego klasy, jednakże w tym samym roku szkolnym. 

5)  Uczeń, który z przyczyn niezależnych od szkoły, nie zrealizował tych zajęć  

w wyznaczonym dla klasy terminie, realizuje je w okresie wolnym od zajęć 

dydaktycznych - do dnia 15 sierpnia danego roku szkolnego. 

6) Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych  

w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, umiejętności pracy  

i współdziałania w zespole, odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowania 

mienia i uczciwość.  

7) Zakres, organizacja i program praktyk opracowany jest na podstawie podstawy 

programowej, programu nauczania właściwego dla danego zawodu przez zespół 

przedmiotowy przedmiotów zawodowych.  

8) Ucznia realizującego praktykę zawodową obowiązują przepisy dotyczące praktyk 

zawodowych oraz przepisy obowiązujące na terenie zakładu pracy tj. kodeks 

pracy i przepisy wewnętrzne.  

9) Za organizację i realizację praktyk zawodowych odpowiada dyrektor szkoły. 

10)  Do realizacji zajęć praktycznych Technikum i Szkoły Branżowej szkoła 

organizuje pracownie przedmiotów zawodowych z wyposażeniem zgodnym  

z programem nauczania dla danego zawodu. W przypadku, jeżeli szkoła nie 

dysponuje odpowiednią pracownią zapewnia możliwość nauki we współpracy  

z innymi jednostkami. 

11)  Organizację pracy i zasady korzystania z pracowni przedmiotów zawodowych 

określają regulaminy pracowni. 

4. Organizacja zajęć w formach pozaszkolnych 

1) Szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły  

w następujących formach pozaszkolnych: 

a) zajęcia praktyczne na warsztatach w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego - dla uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej,  
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b) w ramach kursów dokształcających, w ośrodkach dokształcania  

i doskonalenia zawodowego - dla uczniów Szkoły Branżowej, 

c) praktyki u pracodawców - dla uczniów Technikum oraz Szkoły 

Branżowej, 

d) Praktyki zagraniczne w ramach projektów realizowanych przez szkołę. 

2) Zajęcia w formach pozaszkolnych odbywają się w oparciu o umowy zawarte na 

podstawie rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych, uwzględniające założenia podstawy programowej  

w poszczególnych kwalifikacjach. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§ 6 

Zakres zadań nauczycieli 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor, 

2) kierownik gospodarczy, który kieruje działalnością administracyjną i materiałową 

szkoły, dla zapewnienia właściwych warunków pracy i nauki.  

2. Stanowiska, o których mowa tworzy się zgodnie z zatwierdzonym arkuszem 

organizacyjnym. 

3. Dla wszystkich stanowisk kierowniczych  zakres obowiązków, kompetencji  

i odpowiedzialności określa dyrektor szkoły na piśmie. 

4. Wicedyrektor. 

1) Decyzją Organu Prowadzącego w szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora . 

2) Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

3) Wicedyrektor współdziała z dyrektorem i pomaga mu w kierowaniu szkołą. Do 

jego zakresu należy m.in. : 

4) wspomaganie dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego;  

5) kontrola nad prawidłowością i rytmicznością realizacji planów i programów 

nauczania; 

6) odpowiedzialność za pracę zespołu wychowawców i zespołów przedmiotowych; 

7) kontrola dokumentacji pedagogicznej; 

8) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności, 

9) opracowanie kalendarza roku szkolnego oraz imprez szkolnych; 

10) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich; 

11) prowadzenie księgi zastępstw; 

12) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród dla nauczycieli; 

13) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany  
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1) wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 

lub umową o pracę; 

2) przestrzegać regulaminu pracy; 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych; 

4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 

6) sumiennie wykonywać zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy,  

7) aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach rady pedagogicznej; 

8) przygotowywać, organizować i prowadzić spotkania z rodzicami uczniów; 

9) uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie  

z organizacją roku szkolnego; 

10) uczestniczyć w dyżurach, określonych w planie dyżurów; 

11) realizować doraźne zastępstwa, zgodnie z planem ustalonym przez dyrekcję 

szkoły. 

6. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany: 

1) Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę wychowawczą nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora, zwany wychowawcą klasy. 

2) W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby nauczyciel – wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego 

etapu edukacyjnego. 

3) Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

a) z urzędu 

b) na pisemny – umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy  

c) na pisemny umotywowanych wniosek co najmniej 75 % rodziców, 

uczniów danego oddziału. 

d) Wnioski, o których mowa w pkt. 3 ppkt. b, c nie są dla dyrektora wiążące.  

O sposobie ich rozpatrzenia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie  

14 dni.  

4) Zadania wychowawcy klasy zostały szczegółowo opracowane w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

5) Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

a) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów; 

c) podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności 

szkolnej. 

6) Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

b) planuje i organizuje wspólnie przedsięwzięcia z uczniami i ich rodzicami 

poprzez różne formy współpracy zespołowej, rozwijające jednostki  
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i integrujące zespół uczniowski, w których osobiście czynnie uczestniczy 

oraz ustala formy i treści zajęć z wychowawcą; 

c) na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

opracowuje plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny, który 

przedstawia dyrektorowi; 

d) stale współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie przedmiotów 

ogólnych i zawodowych. Zna problemy swoich uczniów oraz sukcesy 

jakie odnoszą na poszczególnych przedmiotach; 

e) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia. 

7) Wychowawca klasy stale współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi 

ucznia:  

a) zapoznaje ich z podstawowymi dokumentami funkcjonującymi w szkole  

(m.in. ze Statutem Szkoły, WZO, Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym,  harmonogramem  roku szkolnego, procedurami 

szkolnymi); 

b) informuje rodziców o kołach zainteresowań funkcjonujących w szkole; 

c) stale współpracuje z Radą Klasową Rodziców; 

d) zachęca rodziców do pracy na rzecz szkoły; 

e) informuje o możliwości współpracy z pedagogiem szkolnym oraz 

instytucjami udzielającymi pomocy w sprawach dydaktycznych  

i wychowawczych; 

a) na bieżąco informuje rodziców o frekwencji, uzyskanych ocenach, 

sukcesach  

i niepowodzeniach uczniów; 

b) prowadzi teczkę wychowawcy klasy; 

c) współpracuje z pedagogiem szkolnym i wicedyrektorem ds. 

wychowawczych; 

d) stałe diagnozuje frekwencję uczniów, podejmuje działania w celu 

zapobiegania wagarom szkolnym; 

e) rozpoznaje środowisko uczniów, informuje nauczycieli uczących w danej 

klasie o sytuacji rodzinnej lub stanie zdrowia danego ucznia, jeśli ma to 

wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole, a rodzice (prawni 

opiekunowie) wyrazili na to zgodę; 

f) motywuje uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce; 

g) jest konsekwentny w swoich działaniach, jest autorytetem dla swoich 

wychowanków. 

h) na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecnościach 

ucznia w szkole. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 

telefonicznie lub pisemnie. 

8) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz pedagoga 
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szkolnego, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek  

i instytucji oświatowych i naukowych.  

9) Dyrektor organizuje spotkania w ramach pracy zespołu ds. wychowawczych,  

na którym omawiane są problemy uczniów, osiągnięcia oraz wymiana 

doświadczeń. 

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; 

6) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami oraz 

bibliotekami z terenu miasta i powiatu w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych Szkoły oraz w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów  

i przygotowania ich do samokształcenia; 

7) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

8) prowadzenie ewidencji, selekcji oraz opracowywania zbiorów (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami); 

9) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

10) planowanie pracy (długoterminowy i roczny plan pracy), składanie 

półrocznego/rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa  

w szkole; 

11) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

12) doskonalenie warsztatu swojej pracy. 

8. Zadania pedagoga szkolnego 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne 

 i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 

3) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

młodzieży. 
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5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku  szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów. 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów. 

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

9. Zespoły nauczycielskie 

1) W szkole funkcjonuje Zespół Wychowawczy, którego prace koordynuje dyrektor. 

Zespół działa zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

2) W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe: 

a) Zespół Przedmiotów Matematyczno–Przyrodniczych; 

b) Zespół Przedmiotów Humanistycznych; 

c) Zespół Języków Obcych; 

d) Zespół Przedmiotów Gastronomiczno–Hotelarskich; 

e) Zespół Przedmiotów Logistycznych i Fryzjerskich; 

f) Zespół Wychowania Fizycznego, Zdrowia i Turystyki. 

3) Przewodniczący poszczególnych zespołów na początku roku opracowują plan 

pracy zespołów i są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania śródrocznego  

i rocznego. 

10. Inni pracownicy szkoły 

1) Nadrzędnym zadaniem wszystkich pracowników szkoły jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły, jak 

również powierzonego im mienia. 

3) Przestrzegania przepisów BHP i regulaminów pracowniczych 

4) Współdziałać z nauczycielami dyżurującymi. 

 

ROZDZIAŁ V 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 

§ 7 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 

1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem 
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następujących zasad: 

1) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów 

(stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);  

2) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;  

3) w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu; 

4) zapoznał się i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe; 

5) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych i Regulaminie 

Wycieczek Szkolnych. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo na terenie szkoły i placu szkolnego. 

3. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty i/lub certyfikaty. 

4. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

5. Plany ewakuacji są umieszczone w widocznych miejscach, a drogi ewakuacyjne 

oznaczone są w sposób określony przepisami. 

6. W szkole prowadzony jest rejestr wypadków uczniów i pracowników. 

 

§ 8 

Sposób i formy wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę dostosowane do wieku 

i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły  jest dostosowany 

odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem 

obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,  

a w szczególności: 

1) za bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2)  obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej  

w dzienniku zajęć; 

3) w przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze zajęcia lekcyjne 

oraz zwolnić uczniów z ostatnich zajęć; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup 

uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad tą 

grupą; 

5) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 

możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą 

obejmie inny pracownik szkoły; 

6) nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów zwalnianych z lekcji  

na podstawie pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Dyżury należą do podstawowych obowiązków nauczycieli: 

1) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 

nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem; 
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2) dyżur  rozpoczyna się 10 minut przed pierwszą lekcją,  równo z dzwonkiem 

rozpoczynającym przerwę po lekcji i kończy się równo z dzwonkiem kończącym 

przerwę; 

3) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada 

nauczyciel rozpoczynający daną lekcję; 

4) nauczyciel odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo uczniów biorących udział  

w zorganizowanych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły  

i poza nią. 

3. Szkoła ma opracowany Szkolny Regulamin BHP: 

1) uczniowie znają i respektują Szkolny Regulamin BHP, z którym na początku roku 

szkolnego zapoznaje ich wychowawca klasy; 

4. Wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły: 

1) są organizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych  

w przepisach szczegółowych –Regulamin Wycieczek w Zespole Szkół i Placówek 

im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu; 

2) podczas wycieczek szkolnych pełną odpowiedzialność za zdrowie  

i bezpieczeństwo uczniów ponosi kierownik wycieczki wraz z opiekunami,  

a podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły – nauczyciel prowadzący te 

zajęcia; 

5. Bezpieczeństwo uczniów podczas odbywania praktyk zawodowych krajowych  

i zagranicznych oraz podczas zajęć praktycznych odbywających się w szkole,   

u pracodawcy lub w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu: 

1) uczniowie przed przystąpieniem do praktyk oraz zajęć praktycznych w kraju  

zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

ustalonych przez: pracodawcę lub Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego; 

2) uczniowie przed przystąpieniem do praktyk zagranicznych zobowiązani  

są do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących  

w miejscu odbywania praktyki. Szkolenie w tym zakresie przeprowadzają 

instytucje przyjmujące. 

6. Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i placu szkolnego: 

1) budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują pracownicy obsługi  

i nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw, 

3) przebywający na terenie szkoły uczniowie maja obowiązek stosowania się do 

poleceń wszystkich pracowników szkoły, 

4) szkoła współpracuje z policją oraz strażą miejską. 
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ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH 

 

§ 9 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów dotyczy 

następujących szkół: 

1) Technikum Nr 2  

2) Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 

3) IV Liceum Ogólnokształcącego. 

 

§ 10 

1. Ocenianie w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja obejmuje wymagania 

programowe i uwzględnia takie czynniki jak: psychofizyczne możliwości ucznia, 

wkład pracy, stosunek do przedmiotu, systematyczność. 

2. Ocena służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów, 

określeniu indywidualnych potrzeb oraz podnoszeniu motywacji do uczenia się. 

 

§ 11 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja 

obejmuje: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Głównym celem oceniania wewnątrzszkolnego jest ocenianie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia polegających na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Głównym celem w ocenie zachowania ucznia jest rozpoznanie przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania  przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 

określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na: 

1) formułowaniu przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustaleniu kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianiu bieżącym i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania zgodnie ze skalą i formami oceniania przyjętymi  

w szkole; 

4) przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających  

i poprawkowych; 

5) ustaleniu warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

6) ustaleniu warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 12  

1. Nauczyciele, na pierwszej lekcji z danego przedmiotu oraz na spotkaniu 

organizacyjnym z rodzicami, informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy, na pierwszej godzinie z wychowawcą oraz na spotkaniu 

organizacyjnym z rodzicami informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i oceny zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przysługującym uczniom prawie do egzaminu poprawkowego i obowiązku 

złożenia podania o przeprowadzenie wymienionego egzaminu w terminie dwóch 

dni od daty klasyfikacji rocznej. 

 

§ 13 

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

wychowania i kształcenia. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
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3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (do wglądu w klasopracowni lub 

pokoju nauczycielskim w czasie przewidzianym na konsultacje z rodzicami lub w 

trakcie spotkań z rodzicami w obecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu) 

w danym roku szkolnym.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. Wglądu można dokonać w sekretariacie 

szkolnym w obecności dyrektora, jego zastępcy lub jednego z członków komisji. 

5. Otrzymywane przez ucznia oceny są uzasadniane w formie informacji ustnej, przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Uzasadnienie powinno pełnić 

następujące funkcje: 

1) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie poprzez wskazanie: 

a) w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania określone przez nauczyciela; 

b) w jaki sposób i nad czym powinien pracować, aby uzupełnić braki  

w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

2) udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, zachowaniu, poprzez 

akcentowanie jego mocnych stron; 

4) dostarczać rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Sposoby uzasadniania ustalonej oceny:  

1) w przypadku uzasadniania ocen z odpowiedzi ustnych, należy uwzględnić mocne 

i słabe strony odpowiedzi ucznia; 

2) przy uzasadnianiu ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych, istotne jest, aby 

określone zostały ścisłe kryteria zgodne z wymaganiami edukacyjnymi; 

3) w przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona 

jest od stopnia realizacji materiału, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia  

w przygotowaniu zadań. 

7. Uczniowie otrzymują informacje na bieżąco, a ich rodzice/prawni opiekunowie 

otrzymują informacje o postępach w zdobywaniu sprawności edukacyjnych ich 

podopiecznych na zebraniach, jak również podczas rozmów indywidualnych  

z nauczycielem w ciągu całego roku szkolnego. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od napisania pracy pisemnej 

(testu, sprawdzianu, kartkówki) ocenić ją, a oceny wpisać do dziennika lekcyjnego.  

 

§ 14 

Kryteria oceniania 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
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2. Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja na początku roku 

szkolnego, na pierwszych zajęciach lekcyjnych, zapoznają uczniów z wymaganiami 

edukacyjnymi do poszczególnych przedmiotów. 

3. Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi do poszczególnych przedmiotów. 

4. Oceny śródroczne, roczne (edukacyjne i ocena zachowania) oraz nieklasyfikowanie 

wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

5. Śródroczne i roczne oraz końcowe, oceny klasyfikacyjne uczniów z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień niedostateczny – 1 

2) stopień dopuszczający – 2 

3) stopień dostateczny – 3 

4) stopień dobry – 4  

5) stopień bardzo dobry – 5 

6) stopień celujący – 6 

6. Wymagania na poszczególne oceny:  

1) Ocena niedostateczna: rażący brak: wiadomości programowych, rozumienia 

uogólnień, stosowania wiedzy, umiejętności wyjaśnienia zjawisk i związków 

między nimi. Bardzo liczne błędy merytoryczne, rażąco nieporadny styl, duże 

trudności w posługiwaniu się językiem. 

2) Ocena dopuszczająca: wyrywkowa znajomość podstawowego materiału 

programowego, brak rozumienia podstawowych uogólnień, nieumiejętność 

wyjaśniania zjawisk. Fragmentaryczne stosowanie wiedzy przy pomocy 

nauczyciela. Liczne błędy merytoryczne i językowe, nieporadny styl, trudności  

w wysławianiu się. 

3) Ocena dostateczna: zakres materiału programowego ograniczony do treści 

podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone 

związkami logicznymi. Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, 

umiejętność wyjaśnienia ważniejszych problemów i stosowanie wiedzy  

w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy niewielkiej pomocy nauczyciela. 

Wiadomości przekazywane dość poprawnym językiem bez rażących błędów 

merytorycznych. 

4) Ocena dobra: opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie 

uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania zjawisk oraz wiedzy  

w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z minimalną pomocą nauczyciela. 

Brak błędów merytorycznych i językowych, nieliczne stylistyczne, podstawowe 

pojęcia i prawa przedstawione zgodnie z terminologią danego przedmiotu. Forma 

przedstawienia wypowiedzi dość skondensowana. 

5) Ocena bardzo dobra: bardzo dobre opanowanie całego materiału programowego. 

Wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Pełne rozumienie uogólnień  

i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania problemów oraz właściwe 

wykorzystanie wiadomości i umiejętności w teorii i praktyce bez pomocy 

nauczyciela. Poprawny język i styl, właściwe posługiwanie się terminologią 
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naukową, brak błędów merytorycznych, forma wypowiedzi skondensowana  

i zgodna z wymaganiami poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

6) Ocena celująca: pełne opanowanie całego materiału programowego, treści 

powiązane w systematyczny układ. Bardzo dobre rozumienie uogólnień  

i związków między nimi, samodzielne wyjaśnianie problemów i sprawne 

posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami dla celów teoretycznych  

i praktycznych w sytuacjach typowych i nietypowych. Swoboda w posługiwaniu 

się terminologią naukową, umiejętność doboru stylu i formy wypowiedzi do 

przedstawionego problemu. 

7. Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

które prowadzą do ustalenia ocen bieżących:  

1) prace pisemne: testy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe; 

2) odpowiedzi ustne; 

3) prace domowe; 

4) aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych; 

5) ćwiczenia stanowiskowe 

8. W szkole obowiązuje ocenianie bieżące, śródroczne i roczne. 

9. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

10. Szkoła ma jednolity system oceniania. 

11. Dopuszcza się stawianie minusów (–) i plusów (+) w ocenianiu bieżących osiągnięć 

ucznia. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu 

o średnią ważoną (wagi poszczególnych ocen ustalone są dla poszczególnych 

przedmiotów). Wyjątek stanowi wychowanie fizyczne, gdzie nauczyciele przedmiotu 

w ocenianiu ucznia przede wszystkim biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez 

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

a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

Przykład obliczania średniej ważonej: 

Oceny z prac pisemnych 

kończących dział – z wagą 

np. 3 

Oceny z małej partii 

materiału (kartkówki), 

odpowiedzi ustne – z wagą 

np. 2 

Ocena z pracy domowej, 

aktywności na lekcji itp. –  

z wagą np. 1 

3, 2, 2, 1 5, 4 1, 5 

 

     
67,2

122243

15124531223






 
13. Przedziały oceny przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej: 

1) 1,70 -  2,50 - dopuszczający 
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2) 2,51 - 3,50 - dostateczny 

3) 3,51 - 4,50 - dobry 

4) 4,51 - 5,50 - bardzo dobry 

5) Powyżej 5,50 - celujący 

14. Przy wystawieniu oceny rocznej nauczyciele biorą pod uwagę wszystkie oceny 

cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu roku szkolnego. 

15. Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom/prawnym opiekunom informacje  

o postępach i trudnościach ucznia w nauce w trakcie konsultacji organizowanych  

w szkole raz w tygodniu oraz podczas spotkań z rodzicami w czasie zebrań  

z rodzicami odbywających się zgodnie z harmonogramem.  

16. Uczeń, który jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych i nie przystąpił do napisania 

pracy, w miejsce oceny w dzienniku ma wpisane „nb”, wyjątek stanowią uczniowie 

reprezentujący szkołę, u których nie dokonuje się żadnego wpisu. 

17. Uczeń, który nie uzyskał oceny ze sprawdzianu, kartkówki, testu lub innych form 

oceniania ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela w celu uzyskania oceny  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  

np. długotrwała choroba, termin poprawy ustalany jest indywidualnie. Niezgłoszenie 

się ucznia w wyznaczonym terminie upoważnia nauczyciela do wyegzekwowania 

wiedzy w dowolnym terminie wybranym przez nauczyciela. 

18. Na poprawę testu wiadomości, sprawdzianu uczeń ma dwa tygodnie. Poprawa jest 

jednokrotna. 

19. Uczeń ma prawo do nieprzygotowana się do lekcji 1 raz w semestrze, jeżeli zajęcia 

edukacyjne z danego przedmiotu odbywają się jeden raz w tygodniu; 2 razy  

w semestrze, jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu i więcej. 

Usprawiedliwienie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i innych 

form sprawdzania wiedzy. 

20. Nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć sprawdzian, test wiadomości tydzień 

wcześniej. 

21. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówki. 

22. W ciągu jednego dnia mogą się odbyć dwa sprawdziany pisemne. 

23. W trakcie jednych zajęć edukacyjnych uczeń nie może być oceniany więcej niż 

dwa razy. Wyjątek stanowią przedmioty zawodowe oraz wychowanie fizyczne 

24. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych. Ustala się minimalną 

liczbę ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu każdego semestru, gdy 

tygodniowa liczba godzin z danych zajęć edukacyjnych wynosi: 

1) 1 – 2 godzin – 3 oceny cząstkowe; 

2) 3 – 4 godziny  – 4 oceny cząstkowe; 

3) 5 i więcej godzin – 5 ocen cząstkowych. 

25. Przewidywane oceny niedostateczne, które uczeń może otrzymać w wyniku 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej, nauczyciele przedmiotu wpisują do dziennika 

ołówkiem na trzy tygodnie przed klasyfikacją. Pozostałe przewidywane oceny  

na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 
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26. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest poinformowanie rodziców/prawnych 

opiekunów, o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych. Informacja 

może być przekazana telefonicznie lub w formie pisemnej. 

27. Przewidywana ocena śródroczna lub roczna nie jest oceną ostateczną i może ulec 

zmianie. 

28. Śródroczne i roczne oceny nauczyciele wpisują do dziennika najpóźniej na dwa dni 

robocze przed terminem klasyfikacji. 

29. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosuje się dwutygodniowy 

„okres ochronny” (uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych). 

30. Uczniowie biorący udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, 

reprezentujących szkołę na zewnątrz mają prawo do zwolnienia z odpowiedzi 

ustnych i kartkówek w dniu następnym. Prawo to mają również uczniowie, którzy 

uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

31. Dzień przed w/w imprezami, zawodami nauczyciele odpowiedzialni za ich 

organizację są zobowiązani do pisemnej informacji - wpis do dziennika w kolorze 

zielonym w rubryce obecności. 

32. W szczególnych przypadkach losowych uniemożliwiających wystawienie oceny 

przez nauczyciela przedmiotu (np.: długotrwała choroba, wypadek losowy itp.) 

ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel tego samego przedmiotu 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

§ 15 

Dostosowania 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

 i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje  

na podstawie tego orzeczenia. 

 

 

 

 

§ 16 

Zwolnienia 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania 

określonych ćwiczeń, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 
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informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

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

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  

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

4. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 17 

Ocena zachowania 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

2. Oceną wyjściową do wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania jest ocena 

dobra. 

3. Ustalając ocenę zachowania śródroczną i roczną należy uwzględnić frekwencję oraz 

co najmniej trzy kryteria zachowania na poszczególną ocenę. Śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Wymagania na poszczególne oceny zachowania: 

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) ma wysoką kulturę osobistą;  
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b) wywiązuje się bez zastrzeżeń z obowiązków ucznia; 

c) jest samodzielny, aktywny, kreatywny w działaniach na rzecz szkoły, 

środowiska i własnego rozwoju; 

d) posiada umiejętność pracy w zespole; 

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) dba o strój i wygląd stosowny do okoliczności; 

g) systematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne –  dopuszcza się 1% 

godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich przeprowadzonych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) ma wysoką kulturę osobistą; 

b) właściwie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

c) angażuje się w życie szkoły i klasy; 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

e) szanuje mienie szkoły i otoczenia; 

f) dba o strój i wygląd stosowny do okoliczności; 

g) systematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne – dopuszcza się do 3%  

godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich przeprowadzonych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) jest aktywny na terenie szkoły; 

b) postępuje zgodnie ze statutem; 

c) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

d) szanuje mienie szkoły i otoczenia; 

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) dba strój i wygląd stosowny do okoliczności; 

g) jego zachowanie i kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

h) systematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne – dopuszcza się do 6%  

godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich przeprowadzonych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia obowiązek nauki; 

b) biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

c) nie naraża swoim zachowaniem zdrowia własnego i innych osób; 

d) dba o kulturę słowa; 

e) dba o strój i wygląd stosowny do okoliczności; 

f) systematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne – dopuszcza się do 9%  

godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich przeprowadzonych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego; 

b) narusza normy etyczne i prawne na terenie szkoły, jest niekoleżeński, nie 

reaguje na uwagi nauczyciela; 
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c) nie okazuje szacunku innym osobom; 

d) otrzymał pisemną naganę wychowawcy; 

e) niszczy mienie szkoły; 

f) nie dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, nie dba strój i wygląd 

stosowny do okoliczności; 

g) niesystematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne – dopuszcza się  

 do 15% godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich odbytych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego; 

b) wykazuje brak kultury osobistej; 

c) zachowuje się arogancko w stosunku do kolegów, nauczycieli  

i pracowników szkoły; 

d) przejawia zachowania zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych 

osób;  

e) rozprowadza lub zażywa narkotyki, pije na terenie szkoły alkohol, 

częstuje inne osoby lub przychodzi pod jego wpływem; 

f) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, używa wulgaryzmów, przejawia 

chuligańskie zachowanie; 

g) nie dba o honor i dobre imię szkoły, a także o strój i wygląd stosowny do 

okoliczności; 

h) nie przejawia chęci zmiany zachowania; 

i) otrzymał pisemną naganę Dyrektora szkoły; 

j) niesystematycznie usprawiedliwia godziny nieobecne – powyżej 15%  

godzin nieusprawiedliwionych ze wszystkich przeprowadzonych godzin 

lekcyjnych w semestrze/roku szkolnym; 

5. Oceny śródroczne i roczne zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

6. W szczególnych przypadkach losowych uniemożliwiających wystawienie oceny 

przez nauczyciela (np.: długotrwała choroba, wypadek losowy itp.) ocenę śródroczną 

lub roczną wystawia nauczyciel tego samego przedmiotu wyznaczony przez 

dyrektora w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Uwagi o zachowaniu ucznia nauczyciele na bieżąco notują w dzienniku lekcyjnym. 

9. W przypadku uzyskania przez ucznia nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny 

zachowania, uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie muszą podjąć działania, które 

w następnym roku szkolnym spowodują poprawę zachowania ucznia umożliwiającą 

uzyskanie pozytywnej oceny zachowania. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 18 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły (na piśmie) 

o podwyższenie przewidywanej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

2) Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez  

uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

3) We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

4) Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice jeśli 

uczeń spełnia następujące warunki : 

a) wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu  

są usprawiedliwione; 

b) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy  

i umiejętności z danego przedmiotu; 

c) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub 

turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny 

(dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą - celującą); 

d) zaistniały zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu. 

5) Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń 

spełnia wymagania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej. 

Uczniowi, który spełnia te warunki  przysługuje prawo do poprawy oceny. Jeśli 

uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek zostaje rozpatrzony 

negatywnie.  

6) W przypadku uznania zasadności wniosku dyrektor szkoły w ciągu kolejnych  

3 dni roboczych od wpłynięcia pisma do sekretariatu szkoły informuje pisemnie 

ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym terminie, czasie i miejscu egzaminu 

sprawdzającego.  Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje  

do egzaminu sprawdzającego, z materiału określonego przez nauczyciela,  

w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed datą klasyfikacji końcowej. 

7) W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje 

komisję, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne - jako egzaminator i nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek. 
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8) Egzamin przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej lub praktycznej 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu. 

9) Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu może: 

a) podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu; 

b) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego 

wyniku egzaminu. 

10)  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11)  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin; 

b) datę egzaminu; 

c) pisemne zadania egzaminacyjne (załącznik); 

d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

e) wynik egzaminu; 

f) uzyskaną ocenę roczną. 

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować do wychowawcy klasy  

(na piśmie) o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej 

dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wniosek składa się u wychowawcy 

klasy. 

2) Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez  

uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

3) We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

4) Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice jeśli 

zostały spełnione następujące warunki: 

a) rodzice usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w danym roku szkolnym; 

b) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę; 

c) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych; 

5) Wychowawca uzgadnia z uczniem lub rodzicami termin rozmowy wyjaśniającej, 

co potwierdza na piśmie. 

6) Rozmowa musi się odbyć w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed datą 

klasyfikacji końcowej. 

7) Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi  

do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się  

o podwyższenie oceny zachowania. 

8) Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze 

obserwatorów: przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego, 

rodzica ucznia, przedstawiciela samorządu klasowego. 

9) Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć 

pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 
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10) Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, 

który zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, 

uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny  

z zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie. 

11) Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

12) Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

 

§ 19  

Klasyfikacja uczniów 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku 

szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Decyzję o terminie rozpoczęcia drugiego 

semestru podejmuje dyrektor szkoły wspólnie z Rada Pedagogiczną. 

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

ustalonej w statucie. 

1) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

lekkim i umiarkowanym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się  

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–

terapeutycznym. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu  

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę 

zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy,  

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, szkole - nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk 

zawodowych, nauczyciel; 

2) w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu realizowana jest jednocześnie  

w szkole i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, nauczyciel ustala 

uśrednioną ocenę po dostarczeniu oceny śródrocznej/rocznej przez kierownika 

praktycznej nauki zawodu. 

3) w przypadku realizacji zajęć na terenie pracowni, warsztatów szkolnych - 

nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 20 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dn. 16 sierpnia 2017r, poz. 1534) 

 

§ 21 

Egzaminy poprawkowe 

1. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych  

(Dz. U. z dn. 16 sierpnia 2017r, poz. 1534) 

 

§ 22 

Odwołania 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  

od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
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prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

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

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej 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) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 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, wychowawca klasy; 

b) wychowawca; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne  

w danej klasie; 

d) pedagog szkolny; 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, który wystawił ocenę, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu;  

c) zadania, (pytania) sprawdzające; 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu  

z uczniem i jego rodzicami. 

10. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dni przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 23 

Promowanie 

1. Szczegółowe warunki i tryb promowania określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dn. 16 sierpnia 

2017r, poz. 1534) 

 

§ 24 

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

 i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową z wyróżnieniem, jeżeli  

w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 
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ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH 

 

§ 25 

1. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni przedmiotowych, praktycznej nauki 

zawodu i obiektów sportowych określają wewnętrzne regulaminy poszczególnych 

pracowni. 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują regulamin korzystania z obiektów 

sportowych na terenie szkoły uwzględniając w nim przepisy BHP. 

3. Uczniowie na początku każdego roku szkolnego zapoznawani są z wewnętrznymi 

regulaminami poszczególnych pracowni. 

4. Dokształcenie teoretyczne pracowników młodocianych. 

1) Kształcenie teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących dla wszystkich 

zawodów realizowane jest na terenie szkoły. 

2) Formy realizacji teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego  

w specjalnościach: 

a) kucharz, operator obrabiarek skrawających – przedmioty kształcenia 

zawodowego teoretycznego i praktycznego (pod warunkiem utworzenia 

się grupy o odpowiedniej liczebności) realizowane są przez szkołę  

i Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego. Zajęcia praktyczne 

odbywają się w pracowni Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego lub u wskazanego przez ucznia pracodawcy. W przypadku 

utworzenia się innej grupy zawodowej o wystarczającej liczebności, 

obowiązywał będzie taki sam schemat nauczania; 

b)   w przypadku pozostałych specjalności kształcenie zawodowe realizowane 

jest w ramach kursów dokształcania teoretycznego i praktycznego 

młodocianych pracowników, a zajęcia praktyczne u wybranego lub 

wskazanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

pracodawcy. 

5. Dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnego kształcenia dualnego, zwiększające 

szanse zatrudnienia uczniów realizowane są we współpracy z pracodawcami  

i szkołami wyższymi. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

§ 26 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych 

przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery 

edukacyjno-zawodowej. 

2. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczo–

profilaktycznego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego 
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potencjału edukacyjno – zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, 

jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego. 

3. Zajęcia  związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

realizowane są  przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów.  

4. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny  wspierają uczniów w prawidłowym 

wyborze kierunku  kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej poprzez: 

a) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji doradczych; 

b) organizowanie zajęć warsztatowych  z doradcą zawodowym; 

c) organizowanie spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni; 

d) organizowanie dla uczniów, rodziców, nauczycieli indywidualnych 

konsultacji z doradcą zawodowym;  

e) udział młodzieży w targach edukacyjnych i targach pracy; 

f) organizowanie spotkań z pracodawcami, wycieczek do zakładów pracy; 

g) gromadzenie mediateki  w zakresie orientacji zawodowej; 

h) uwzględnienie zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego  

w tematyce  zajęć godzin z wychowawcą; 

i) realizację projektów edukacyjnych. 

5.       Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi doradztwo edukacyjno–               

          zawodowe (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu,  Powiatowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Ochotniczy Hufiec Pracy, 

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu). 

 

ROZDZIAŁ IX 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 27 

Prawa uczniów 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony  

i poszanowania jego godności. 

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– wychowawczym, 

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dóbr innych osób. 

4. Prywatności, poszanowania informacji dotyczącej osobistej sytuacji ucznia 

przekazanej szkole przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności, pasji i talentów w ramach kół 

zainteresowań. 

6. Indywidualnego programu nauki i indywidualnego toku nauki. 
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7. Pomocy w przygotowaniu do konkursów, turniejów i olimpiad. 

8. Udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

9. Informacji na temat wymagań i metod nauczania. 

10. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz 

ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zawartych w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania, pomocy w przypadku trudności w nauce. 

11. Zapoznania się ze sprawdzoną i ocenioną praca pisemną, z prawa tego mogą 

korzystać również rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

12. Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. 

13. Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego oraz poprawkowego. 

14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru, biblioteki. 

15. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole. 

16. Uzyskania informacji na temat dalszego kształcenia. 

 

§ 28 

Obowiązki uczniów 

Uczeń ma obowiązek: 

1. W każdej sytuacji godnie reprezentować Zespół Szkół i Placówek im. Hugona 

Kołłątaja w Zawierciu. 

2. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich 

oraz właściwie zachowywać się podczas lekcji. 

3. Uczestniczyć w działaniach społecznie użytecznych podejmowanych przez klasę  

i organizacje uczniowskie. 

4. Stosować się do zarządzeń dyrekcji szkoły, wypełniać polecenia wychowawcy oraz 

innych nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i innych pracowników oraz 

uczniów szkoły, dbać o kulturę języka. 

6. Przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i pobytu w szkole; 

1) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody zainteresowanych; 

2) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 

w salach lekcyjnych i budynku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych (dopuszcza się 

używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych  

za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

7. Dbać o estetyczny wygląd, zgodny z następującymi zasadami: 

1) ubiór powinien być schludny, nie eksponujący ciała w sposób przesadny; 

2) dozwolona jest skromna biżuteria; 

3) dozwolony jest dyskretny makijaż. 

8. Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 



38 

 

 

 

9. Przestrzegać zakazu posiadania i używania papierosów, e-papierosów, alkoholu,  

środków odurzających i uzależniających (narkotyków, dopalaczy itp.) na terenie 

placówki i w jej otoczeniu oraz podczas zajęć i imprez organizowanych poza szkołą. 

10. Przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności. 

11. Dbać o mienie szkoły. W przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkoły pokryć 

koszty naprawy lub kupić nowy sprzęt. 

12. Posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt i inne niezbędne pomoce i przybory. 

13. Nieobecności w szkole usprawiedliwiać terminowo zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu usprawiedliwień;  

2) wszystkie usprawiedliwienia nieobecności powinny znajdować się w zeszycie 

usprawiedliwień; 

3) usprawiedliwienia od lekarza należy wkleić do zeszytu; 

4) w terminie jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły, rodzic usprawiedliwia 

nieobecności na zajęciach, w zeszycie usprawiedliwień, podając przyczynę 

nieobecności; 

5) niedopełnienie tego terminu uznane zostanie przez wychowawcę jako 

nieobecność nieusprawiedliwiona; 

6) rodzice mogą zwolnić ucznia z lekcji po wcześniejszym dokonaniu wpisu  

do zeszytu usprawiedliwień; 

7) zwolnienie z lekcji w nagłych przypadkach jest możliwe po decyzji higienistki,  

(z powiadomieniem  rodziców/ prawnych opiekunów); 

8) nieobecność ucznia  reprezentującego szkołę w zawodach, konkursach itp. 

oznaczana jest przez nauczyciela/opiekuna, kolorem zielonym i nie jest 

uwzględniana przy obliczaniu frekwencji; 

9) nieobecność usprawiedliwiona jest oznaczana w dzienniku literą ”U”; 

10) po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica ucznia/opiekuna prawnego uczeń 

pełnoletni może usprawiedliwiać swoje nieobecności w szkole; 

11) w szczególnych przypadkach uczeń może być zwalniany z ostatnich 15 minut 

ósmej lekcji na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego; 

12) na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczeń 

zwolniony  

z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki może być 

nieobecny na w/w zajęciach jeśli odbywają się one jako pierwsze lub ostatnie. 

14. Przed ukończeniem szkoły lub odebraniem dokumentów ze szkoły rozliczyć się  

z różnego rodzaju zobowiązań szkolnych, w tym wobec biblioteki szkolnej. 

Potwierdzeniem tych rozliczeń jest szkolna karta obiegowa. 

15. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) naruszania nietykalności cielesnej i dóbr osobistych uczniów i pracowników 

szkoły, zachowań agresywnych oraz przemocy psychicznej, fizycznej  

i cyberprzemocy; 
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2) noszenia emblematów i ubrań z nadrukiem zawierającym treści zabronione 

prawem lub obraźliwe, promujących środki odurzające, uwłaczające godności 

człowieka; 

3) palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, zażywania lub bycia 

pod wpływem środków odurzających i uzależniających (narkotyków, dopalaczy, 

itp.), picia alkoholu lub bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły lub  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

4) wnoszenia/używania przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu człowieka; 

5) opuszczania terenu szkoły ograniczonego ogrodzeniem w czasie trwania zajęć 

lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych; 

16. Dbać o własne mienie. Za zgubienie lub utratę przedmiotów osobistych ucznia 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 29 

Skreślenia z listy uczniów szkoły 

1. Dyrektor szkoły, za rażące postępowanie naruszające statut szkoły może podjąć 

decyzję o skreśleniu ucznia z listy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,  

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, bez stosowania gradacji kar; 

2.  Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów z pominięciem gradacji kar 

przewidzianych statutem w przypadku: 

1) powtarzającego się naruszania nietykalności cielesnej i dóbr osobistych uczniów  

i pracowników szkoły, zachowań agresywnych oraz przemocy psychicznej  

i fizycznej; 

2) udziału w bójce, pobiciu, wybrykach chuligańskich powodujących naruszenie 

dóbr osobistych drugich osób dokonanych na terenie szkoły lub poza nią; 

3) udowodnionej kradzieży na terenie szkoły (mienia szkoły lub prywatnego); 

4) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu; 

5) straszenia podłożeniem bomby, które prowadzi do dezorganizacji pracy szkoły; 

6) używania i przynoszenia do szkoły broni palnej, białej lub gazowej; 

7) posiadania narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających i alkoholu oraz 

ich rozprowadzania w szkole lub poza nią; 

8) używania narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających i alkoholu oraz 

bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i poza nią w trakcie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

9)  stosowania szantażu, wymuszeń, zastraszeń wobec uczniów i pracowników 

szkoły; 

10)  umyślnego dewastowanie mienia szkoły; 

11)  fałszowania dokumentów państwowych, szkolnych; 

12)  gdy absencja bez usprawiedliwienia ucznia na zajęciach przekracza 60%  

w okresie kolejnych trzech miesięcy, a jego wyniki w nauce nie rokują nadziei  

na uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły; 

13) popełniania przestępstw komputerowych na terenie szkoły; 

14) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym. 



40 

 

 

 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczniowi lub jego rodzicom/prawnym 

opiekunom przysługuje prawo odwołania się do Śląskiego Kuratora Oświaty  

za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

4. Uczeń Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja zostaje skreślony zgodnie  

z następującymi procedurami:  

1) nauczyciel sporządza pisemną informację o zaistniałym incydencie oraz 

przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. Do notatki o zdarzeniu 

mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków. Przygotowaną 

dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły; 

2) dyrektor sprawdza, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie 

Szkoły jako przypadek, w którym można skreślić ucznia z listy uczniów; 

3) dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej. W protokole z posiedzenia 

powinny się znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały  

o skreśleniu ucznia z listy uczniów; 

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

szkolnego; 

5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy 

uczniów. Uchwała musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu 

quorum; 

6) dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża 

swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora, lecz bez 

niej decyzja jest niezgodna z prawem; 

7)  dyrektor sprawdza zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa 

oświatowego (art. 71 ust.1 – Prawo oświatowe), po czym wydaje decyzję o 

skreśleniu z listy uczniów; 

8)  decyzja o skreśleniu powinna zawierać:  

a) numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji); 

b) oznaczenie organu wydającego decyzję;  

c) datę wydania; 

d) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy(ucznia); 

e) podstawę prawną;  

f) treść decyzji (rozstrzygnięcie); 

g) uzasadnienie decyzji, faktyczne, (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, 

dowody w tej sprawie), prawne (powołanie się na Statut Szkoły-dokładna 

treść zapisu w Statucie); 

h) tryb odwoławczy; 

i) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania 

decyzji; 

9) uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji do Śląskiego Kuratora Oświaty, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty doręczenia (nie zaś 

wydania) decyzji; 

10) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; 
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11) decyzję odbiera osobiście uczeń pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia niepełnoletniego, podpisując odbiór; 

12) uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do wglądu  

w dokumentację dotyczącą sprawy; 

13) jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie wniosą odwołanie, dyrektor szkoły  

w terminie 7 dni ustosunkuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę 

sprawy, ewentualnie analizuje nowe fakty; 

14) jeżeli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję  na piśmie; 

15) jeżeli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany 

przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, 

który bada sprawę; 

16) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać  

na zajęcia szkolne, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności; 

17) od rygoru  natychmiastowej wykonalności uczeń ma prawo się odwołać zgodnie  

z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 

 

§ 30 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb składania  

i rozstrzygania skarg:  

1) w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć skargę 

pisemną do dyrektora szkoły; 

a) w terminie 14 dni od naruszenia praw dyrektor szkoły, po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, (o którym zawiadamia 

rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli skargę złoży uczeń), rozstrzyga 

w przedmiocie skargi; 

b) w przypadkach niecierpiących zwłoki (naruszenie dóbr osobistych ucznia) 

– w ciągu 3 dni; 

c) w sprawach skomplikowanych, wymagających konsultacji z organami 

zewnętrznymi, np. Policją, termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu  

do 30 dni; 

d) o rozstrzygnięciu skargi (ze wskazaniem uzasadnienia) dyrektor szkoły 

informuje na piśmie wnoszącego skargę, a w przypadku, gdy skargę 

wniósł uczeń, informację przesyła rodzicom/prawnym opiekunom ucznia; 

e) od rozstrzygnięcia skargi przez dyrektora szkoły rodzice/prawni 

opiekunowie mogą wnieść odwołanie na piśmie do Śląskiego Kuratora 

Oświaty  

za pośrednictwem dyrektora, który przesyła skargę w/w organowi wraz  

z materiałami postępowania wyjaśniającego w terminie 7 dni; 

f) rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne. 
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§ 31 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia 

zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczeń ma prawo do nagrody za: 

1) wzorowe i wyróżniające wyniki w nauce; 

2) wzorową frekwencję; 

3) prace społeczne; 

4) wzorową postawę i zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 

2. Nagrody wyróżniającym się uczniom przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: 

1) własny; 

2) wychowawcy klasy; 

3) Rady Pedagogicznej; 

4) Samorządu Uczniowskiego; 

5) Rady Rodziców. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród:  

1) wyróżnienie przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec klasy oraz  

na zebraniach klasowych wobec rodziców; 

2) pochwała dyrektora szkoły na forum społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny do rodziców na koniec roku szkolnego; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrody rzeczowe; 

6) nagroda im. H. Kołłątaja przyznawana uczniom kończącym szkołę, według 

odrębnych zasad ujętych w ceremoniale szkoły. 

4. Nagrody są odnotowywane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. 

5. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołania się od 

przyznanej nagrody: 

1) do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie  

z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania; 

2) dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły. 

 

§ 32 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

1. Uczniowie dopuszczający się czynów i zachowań niezgodnych ze statutem szkoły,  

a w szczególności naruszający jego postanowienia, ponoszą odpowiedzialność 

dyscyplinarną, odpowiadającą charakterowi przewinienia. Uczniowie mogą być 

karani następującymi karami porządkowymi: 

1) upomnienie ucznia przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora szkoły  

z wpisem do dziennika; 

2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika; 

3) nagana dyrektora szkoły: 

a) akt nagany przechowywany jest w dokumentacji wychowawcy  

i pedagoga przez okres jej obowiązywania (12  miesięcy); 
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b) nagana dyrektora szkoły skutkuje otrzymaniem śródrocznej/rocznej oceny 

nagannej zachowania; 

4) skreślenie z listy uczniów. 

2. Procedury związane z udzielaniem kar: 

1) wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów o udzielonej 

uczniowi naganie dyrektora oraz o trybie odwołania się od niej; 

2) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołania się  

od wymierzonej kary: 

a) od kary nałożonej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi, 

rodzicom/opiekunom prawnym prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

wniosku o rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej 

udzielenia; 

b) dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią 

wybranych organów szkoły; 

c) jeżeli decyzja dyrektora szkoły nie będzie dla ucznia lub rodziców/opiekunów 

prawnych satysfakcjonująca, mają oni prawo odwołać się w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania ostatecznej decyzji dyrektora w formie pisemnej za 

pośrednictwem dyrektora szkoły do Śląskiego Kuratora Oświaty; 

d) rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne. 

3. Za rażące postępowanie, naruszające Statut Szkoły, uczeń może zostać ukarany 

przez dyrektora szkoły naganą na wniosek:  

1) dyrektora szkoły; 

2) wicedyrektora szkoły; 

3) nauczyciela zatrudnionego w szkole; 

4) pracownika szkoły; 

5) Rady Pedagogicznej; 

6) Samorządu Uczniowskiego; 

7) Rady Rodziców. 

4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się 

z dokumentacji ucznia (wychowawcy, pedagoga) po 12 miesiącach. 

 

ROZDZIAŁ X 

WOLONTARIAT 

 

§ 33 

1. Szkoła organizuje działania o charakterze wolontariackim zgodnie z Regulaminem 

Szkolnego Koła Wolontariusza 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN 

ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH JEST 

POTRZEBNA POMOC I WSPARCIE 
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§ 34 

1. Szkoła organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom. Pomoc 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia  

i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

oraz w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika  

w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

e) ze szczególnych uzdolnień; 

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

h) z choroby przewlekłej; 

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

j) z niepowodzeń edukacyjnych; 

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom/opiekunom 

prawnym uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 

uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej,  

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z: 

a) rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów; 

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 
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c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi szkołami i placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny i młodzieży. 

7.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b) rodziców/opiekunów prawnych ucznia; 

c) dyrektora szkoły; 

d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

f) poradni; 

g) asystenta edukacji romskiej; 

h) pomocy nauczyciela; 

i) asystenta nauczyciela; 

j) pracownika socjalnego; 

k) asystenta rodziny; 

l) kuratora sądowego; 

m) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  

8.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się   

      rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia. 

9.W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

a także w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

c) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć  

o charakterze terapeutycznym; 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

g) porad i konsultacji; 

h) warsztatów; 

i) dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów i metod pracy do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom/prawnym 

opiekunom                         

      i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. Szkoła posiada  procedury organizowania i udzielania pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej. 
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12.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej  

i materialnej współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów.  

13.Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub  

materialnej wnioskuje o doradztwo i pomoc do instytucji, których celem statutowym 

jest udzielanie pomocy. 

 

ROZDZIAŁ XII 

BIBLIOTEKA 

 

§ 35 

Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki 

szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami 

1. Biblioteka szkolna jest centrum edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej dla 

uczniów/słuchaczy, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, służąc realizacji 

programu nauczania i wychowania w szkole, wspiera edukację kulturalną  

i informacyjną uczniów/słuchaczy oraz służy doskonaleniu zawodowemu 

nauczycieli. 

2. Zadania biblioteki szkolnej to: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie książek  

i innych źródeł informacji osobom wymienionym w ust. 1 na ustalonych 

zasadach; 

2) szeroka informacja o gromadzonych zbiorach własnych i innych bibliotek; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych; 

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, 

mających na celu wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

5) wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) uczestniczenie w przygotowaniu uczniów do samokształcenia; 

7) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej; 

8) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

9) prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami (w grupach, bądź oddziałach). 

3. Biblioteka szkolna jako nierozerwalna część szkoły realizuje zadania zapisane  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza udziela pomocy  

w nabywaniu przez uczniów/słuchaczy umiejętności poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz w miarę możliwości - 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania 

sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuj dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki; 

2) zapewnia właściwą (wykwalifikowaną) obsługę biblioteki; 

3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

4) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów; 
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5) zarządza inwentaryzację zbiorów bibliotecznych; 

6) uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły zadania  

z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) obserwuje - hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza. 

5. Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni oraz Internetowego Centrum 

Multimedialnego. 

6. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, 

albumy, lektury określone  podstawie programowej, literaturę popularno-naukową  

i naukową, beletrystykę, podręczniki i programy nauczania, informatory 

maturalne oraz informatory do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie; 

2) czasopisma dla uczniów i nauczycieli wg potrzeb; 

3) płyty DVD; 

4) przepisy oświatowe i inne. 

7. Wydatki biblioteki mogą być finansowane z budżetu szkoły oraz dotowane przez 

Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 

8. Biblioteka jest czynna codziennie, a godziny pracy biblioteki dostosowane  

do rozkładu zajęć lekcyjnych umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

9. Formy korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie/słuchacze, rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły; 

2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone woluminy; 

3) w przypadku zniszczenia lub zagubienia woluminu czytelnik zobowiązany jest 

zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza; 

4) wszystkie materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego; 

5) czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia  

w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot woluminów 

wypożyczonych z biblioteki; 

6) uczniowie biorący udział w pracach biblioteki mogą być nagrodzeni poprzez 

podwyższenie oceny z zachowania lub nagrodę rzeczową. 

10. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami z terenu miasta i powiatu, 

szkolnymi, miejską, pedagogiczną, prowadząc wypożyczenia międzybiblioteczne. 

11. Biblioteka szkolna ma opracowany regulamin. 

 

 

 

§ 36 

Warunki stosowania ceremoniału szkolnego 

1. Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja posiada ceremoniał szkolny. 

2. Dzień Patrona Szkoły obchodzony w dn. urodzin Hugona Kołłątaja 1 kwietnia 

każdego roku szkolnego 
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3. Corocznie, dla uczniów klas pierwszych są organizowane „Hugonalia”, czyli 

włączenie pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły. 

4. Abiturientów żegnają w formie uzgodnionej z dyrekcją szkoły uczniowie klas 

trzecich. Ceremonia ta odbywa się w ostatnim dniu roku szkolnego klas maturalnych. 

5. Uczniowie szkół podstawowych zapraszani są na „Dzień Otwarty”, podczas którego 

zostają zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły.  

6. Rodzice wraz z uczniami organizują „Bal studniówkowy”. 

7. Przyznawana jest nagroda im. H. Kołłątaja dla abiturientów, podstawą jest spełnienie 

dwóch spośród poniżej wymienionych kryteriów: 

1) uzyskanie wybitnych wyników w nauce, 

2) reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach pozaszkolnych  

3) zaangażowanie w życie szkoły. 

8. Corocznie organizowana jest uroczystość wręczenia dokumentów Europass-

Mobilność uczniom, którzy zrealizowali praktyki zagraniczne. 

9. Każdego roku uczniowie klas pierwszych uczestniczą w „Quizie bibliotecznym”  

i zostają włączeni w poczet czytelników. 

10. W ramach obchodów Dnia Podchorążego odbywa się uroczyste ślubowanie 

uczniów grupy mundurowej klasy pierwszej technikum logistycznego. 

11. Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym realizowane  

są w oparciu o roczny plan pracy oraz harmonogram imprez i uroczystości 

szkolnych. 

 

§ 37 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 

1. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

instytucjami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców/prawnych 

opiekunów i młodzieży.  

2. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną między innymi poprzez 

korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie: 

a) diagnozowania uczniów; 

b) udzielania uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c) wspierania działań wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych szkoły; 

d) wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych; 

e) informowania rodziców/prawnych opiekunów, uczniów i nauczycieli o formach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczną (np. warsztaty dla rodziców). 

3. Szkoła wspomaga rodziców/prawnych opiekunów w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją i innymi instytucjami działającymi  na rzecz 

dziecka i rodziny. 
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§ 38 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

1. Rodzice/prawni opiekunowie są partnerami szkoły, współpracują z nauczycielami                   

w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.  

2. Formy współdziałania w szczególności uwzględniają prawo rodziców (prawnych 

opiekunów) do: 

1) znajomości dokumentów szkolnych; 

2) współtworzenia  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

4) uzyskiwania informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole; 

5) współpracy w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ich dzieciom; 

6)  pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców; 

7) udziału i organizacji wycieczek, imprez klasowych, uroczystości szkolnych; 

8)  przekazywania opinii  i oczekiwań  rodziców/prawnych opiekunów, które mogą 

wpłynąć na szkołę, planowanie jej rozwoju i zmian dyrektorowi szkoły, radzie 

rodziców, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz 

organowi prowadzącemu szkołę. 

3.  Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest: 

1) zapewnić swoim dzieciom należyte warunki do nauki;  

2) dbać o regularne uczęszczanie swoich dzieci do szkoły; 

3) zakupić  podręczniki i pomoce szkolne;  

4) systematycznie uczestniczyć w ustalonych formach kontaktu ze szkołą; 

5) rodzice/prawni opiekunowie pisemnie usprawiedliwiają nieobecności dziecka                             

w pierwszym tygodniu po powrocie ucznia do szkoły (usprawiedliwienie powinno 

zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, czas trwania, oraz podpis rodzica); 

6) rodzice/prawni opiekunowie pokrywają  koszty szkód materialnych 

spowodowanych przez dziecko. 

4. Formy współpracy dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego  

z rodzicami/prawnymi opiekunami:  

1) rozmowy indywidualne; 

2) konsultacje indywidualne, w trakcie których rodzice mają możliwość zapoznania 

się z wymaganiami i oczekiwaniami nauczycieli oraz z sytuacją edukacyjną 

swego dziecka; 

3) konsultacje indywidualne- wychowawcze w trakcie których omawiane  

są trudności, sposoby pomocy, bądź konkretne działania ułatwiające uczniowi 

funkcjonowanie w szkole; 

4) kontakty korespondencyjne(listy do rodziców, kontakt telefoniczny);     

6) porady, konsultacje; warsztaty, szkolenia; 

7) zebrania z rodzicami zgodnie z corocznym harmonogramem przewidzianym  

w organizacji danego roku szkolnego. 
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§ 39 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w 

zakresie działalności innowacyjnej 

1. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły 

obejmującym każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub 

metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.  

2. Działalność innowacyjna gwarantuje realizację zadań szkoły określonych  

w prawie oświatowym oraz realizację podstawy programowej. 

3. Innowacje realizowane w szkole kształtują u uczniów postawy przedsiębiorczości  

i kreatywności oraz sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

4. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje samodzielne decyzje w sprawie realizowania  

i dokumentowania działalności innowacyjnej. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

TECHNIKUM NR 2 

 

§ 40 

postanowienia ogólne 

1. Nauka w technikum trwa 4 lata a od roku szkolnego 2019/20 - 5 lat  

2. Technikum Nr 2 umożliwia kształcenie  w zawodach: 

1) technik usług fryzjerskich; 

2) technik logistyk; 

3) technik hotelarstwa; 

4) technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych; 

5) technik analityk; 

6) technik turystyki wiejskiej; 

7) technik przemysłu mody. 

 

 

§ 41 

Cele szkoły 

1. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

2.  Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju. 

3. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

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

4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 
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5. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 

6. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej. 

7. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób. 

8. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność  

i przedsiębiorczość; 

9. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania. 

10. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. 

11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

12. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat. 

13. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji. 

14. Wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz 

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. 

15. Kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, 

aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. 

16. Zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. 

17. Podtrzymywanie u uczniów poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

18. Zapewnienie uczniom możliwości zrealizowania praktyki zawodowej i zajęć 

praktycznych zgodnych z kierunkami kształcenia. 

19. Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

20. Uzyskanie przez uczniów tytułu technika, poprzez nauczanie przedmiotów 

zawodowych teoretycznych i praktycznych. 

21. Przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i efektywnego funkcjonowania na zmieniającym się 

rynku pracy. 

 

§ 42 

Sposoby realizacji celów szkoły 

1. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, organizacja pracy 

samorządu uczniowskiego, uroczystości szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

2. Organizacja imprez szkolnych, wycieczek, dni otwartych. 

3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

4. Kultywowanie elementów regionalnych, etnicznych. 
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5. Realizacja programu godzin z wychowawcą i programu wychowawczo-

profilaktycznego, realizacja tematyki na lekcjach przedmiotowych. 

6. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających zainteresowania,  kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

7. Realizacja zadań opisanych w szkolnym systemie doradztwa zawodowego. 

8. Realizacja podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, wolontariat szkolny. 

9. Zatrudnianie pracowników oraz nauczycieli, posiadających kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych. 

10. Ciągłe wzbogacanie bazy dydaktycznej. 

11. Organizowanie egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. 

12. Prowadzenie preorientacji zawodowej wśród uczniów, która umożliwia 

absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

poprzez: 

1) organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół wyższych; 

2) organizowanie wyjazdów na uczelnie; 

3) badanie preorientacji zawodowej; 

4) prowadzenie doradztwa zawodowego. 

 

§ 43 

Zadania szkoły 

1. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie 

uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku 

polskim w sposób poprawny i zrozumiały. 

2. Stwarzanie uczniom warunków do: 

1) nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów 

z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym 

logicznego  

i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami 

komputerowymi; 

2) wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

3) posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi  

oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do 

pracy z tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji 

w różnych postaciach. 

3. Wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne  

do krytycznego odbioru utworów literackich innych tekstów kultury. 

4. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie. 

5. Indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 
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6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. 

7. Dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się 

uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. 

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

9. Wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. 

10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie 

zainteresowania ekologią. 

11. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

12. Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja  

i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych poprzez umożliwianie 

udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych. 

13. Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele 

wychowania i kryteria jego oceny.  

14. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi. 

15.  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich 

potrzebami i zaleceniami. 

16. Udzielanie wsparcia rodzicom ucznia potrzebującego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

17. Organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko 

pojętych zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły. 

18. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla danego 

zawodu. 

19. Kształcenie umiejętności podejmowania ważnych decyzji o wyborze miejsca pracy, 

sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych 

decyzji o zmianie zawodu.  

20. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz standardów 

i wymagań edukacyjnych. 

21. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 

szkoły. 

22. Wyposażenie ucznia w wiedzę ogólną, zawodową oraz specjalistyczną w ramach 

określonego zawodu i specjalności. 

23. Dostosowanie modelu kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w 

otoczeniu gospodarczo – społecznym i oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu 

wiedzy  

i umiejętności pracowników. 
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§ 44 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. 

2. Organizowanie opieki i procesu dydaktyczno – wychowawczego dla uczniów 

niepełnosprawnych i posiadających opinię z Poradni Pedagogiczno –

Psychologicznej. 

3. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów i olimpiad.  

4. Nawiązywanie  współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi 

i wyższymi uczelniami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. 

5. Organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy dla uczniów szkoły;  

6. Organizowanie kół zainteresowań dla uczniów, rozwijających ich indywidualne 

zainteresowania, pasje i uzdolnienia. 

7. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy  

w nauce. 

8. Stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających wybitne 

sukcesy.  

9. Stosowanie ujednoliconego systemu oceniania i zachowania.   

10. Prowadzenie procesu dydaktycznego w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zgodnie z przyjętymi programami 

nauczania. 

11. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu umożliwienia uczniom 

odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

12. Korzystanie z funduszy unijnych zapewniających możliwość odbywania praktyk 

zawodowych za granicą przez uczniów naszej szkoły.  

 

ROZDZIAŁ XIV 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 

§ 45 

1. W Szkole Branżowej I Stopnia  prowadzone są oddziały klasy szkoły zawodowej. 

2. Nauka w szkole trwa 3 lata. 

3. Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej jest przedłożenie ważnej umowy  

o przyuczeniu do zawodu, podpisanej z pracodawcą.  

4. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest 

do przedłożenia nowej umowy w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni. 

5. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje skreśleniem z listy uczniów.  

6. Szkoła Branżowa I Stopnia  kształci w zawodach: 

1) kucharz; 

2) piekarz; 

3) cukiernik; 

4) operator obrabiarek skrawających; 

5) mechanik pojazdów samochodowych; 

6) blacharz samochodowy; 
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7) sprzedawca. 

 

§ 46 

Cele szkoły 

1. Dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej,  psychicznej, 

społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia. 

2. Przygotowanie do dojrzałego życia. 

3. Przygotowanie do  pełnienia określonej roli zawodowej.  

4. Przygotowanie   do  aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. 

 

§ 47 

Sposoby realizacji celów szkoły 

1. Wspomaganie pełnego i integralnego  rozwoju osobowego oraz udzielanie  uczniom 

wsparcia opiekuńczo-wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Umożliwienie  zdobycia wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów danego 

zawodu. 

 

§ 48 

Zadania szkoły 

1. Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy  

i życia w warunkach współczesnego świata. 

2. Wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi 

fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki 

zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację 

kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, następnie późniejsze doskonalenie lub 

modyfikowanie.  

3. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.  

4. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy 

zespołowej. 

5. Udzielanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem. 

 

§ 49 

Sposoby realizacji  zadań szkoły 

1. Umożliwienie  zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych. 

2. Sprzyjanie  rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów poprzez  organizację  

zajęć pozalekcyjnych. 
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3. Umożliwianie  absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia:  organizowanie spotkań z przedstawicielami poradni psychologiczno-

pedagogicznej, doradcami zawodowymi,  pracownikami biura pracy oraz firm 

marketingowych. 

4. Kształtowanie  środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów  

i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.  

5. Organizacja  kształcenia w zawodzie. 

6. Sprawowanie  opieki  nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

7. Sprawowanie  opieki nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez 

szkołę. 

8. Organizowaniu  pomocy dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej 

bądź doraźnej pomocy. 

9. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła: zapewnia uczniom pomoc 

pedagoga, specjalistów, ułatwia kontakt z poradnią  psychologiczno – pedagogiczną, 

współpracuje z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi na terenie miasta, 

realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

ROZDZIAŁ XV 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

§ 50 

Cele szkoły 

1. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

2.  Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju. 

3. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

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

4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 

5. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 

6. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej 

 i etnicznej. 

7. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób. 

8. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność  

i przedsiębiorczość; 

9. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania. 
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10. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. 

11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

12. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat. 

13. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji. 

14. Wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz 

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. 

15. Kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, 

aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. 

16. Zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego  

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. 

17. Podtrzymywanie u uczniów poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

 

§ 51 

Sposoby realizacji celów szkoły 

1. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, organizacja pracy samorządu 

uczniowskiego, uroczystości szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

2. Organizacja imprez szkolnych, wycieczek, dni otwartych. 

3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

4. Kultywowanie elementów regionalnych, etnicznych. 

5. Realizacja programu godzin z wychowawcą i programu wychowawczo-

profilaktycznego, realizacja tematyki na lekcjach przedmiotowych. 

6. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających zainteresowania,  kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

7. Realizacja zadań opisanych w szkolnym systemie doradztwa zawodowego. 

8. Realizacja podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, wolontariat szkolny. 

 

 

 

§ 52 

Zadania szkoły 

1. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie 

uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku 

polskim w sposób poprawny i zrozumiały. 

2. Stwarzanie uczniom warunków do: 

a) nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów 

z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym 

logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się 

aplikacjami komputerowymi; 

b) wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 
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c) posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi  

oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do 

pracy z tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji 

w różnych postaciach; 

3. Wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich innych tekstów kultury. 

4. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów  

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie. 

5. Indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. 

7. Dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się 

uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. 

8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

9. Wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. 

10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie 

zainteresowania ekologią. 

11. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

12. Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja  

i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych poprzez umożliwianie 

udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych. 

13. Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele 

wychowania i kryteria jego oceny.  

14. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi. 

15.  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich 

potrzebami i zaleceniami. 

16. Udzielanie wsparcia rodzicom ucznia potrzebującego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

17. Organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko 

pojętych zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły. 

 

 

§ 53 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. 
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2. Organizowanie opieki i procesu dydaktyczno – wychowawczego dla uczniów 

niepełnosprawnych i posiadających opinię z Poradni Pedagogiczno –

Psychologicznej. 

3. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów i olimpiad.  

4. Nawiązywanie  współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi/ponadpodstawowymi 

i wyższymi uczelniami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. 

5. Organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy dla uczniów szkoły;  

6. Organizowanie kół zainteresowań dla uczniów, rozwijających ich indywidualne 

zainteresowania, pasje i uzdolnienia. 

7. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających problemy  

w nauce. 

8. Stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających wybitne 

sukcesy.  

9. Stosowanie ujednoliconego systemu oceniania i zachowania.   

 

ROZDZIAŁ XVI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 

§ 54 

Postanowienia ogólne 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek  

im. Hugona  Kołłątaja w  Zawierciu. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Zawierciański. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski  Kurator Oświaty. 

4. Szkoła kształci osoby posiadające wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe II stopnia; w zawodzie technik usług kosmetycznych. Czas nauki i plany 

nauczania dla zawodu określają stosowne przepisy prawa oświatowego. 

5. Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu. 

 

§ 55 

Cele i zadania szkoły 

1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania     

świadectwa szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe; 

2) przygotowuje słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) rozwija wśród słuchaczy zdolność samokształcenia i samodoskonalenia; 

4) przygotowuje słuchaczy do wypełniania obowiązków obywatelskich; 

5) umożliwia kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy 

zawodowej. 
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§ 56 

Sposoby realizacji celów i zadań szkoły 

1. Szkoła realizuje swoje cele  zadania w szczególności przez: 

1) zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w celu prawidłowej 

realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych; 

2) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych słuchaczy i ich potrzeb; 

3) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów nauczania przedmiotów  

i zajęć ujętych w planie nauczania; 

4) stałe podnoszenie poziomu pracy. 

 

§ 57 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów szkół dla 

dorosłych 

1. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania 

dla danego zawodu, opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady 

przedmiotowego oceniania z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

4. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest: 

1) informowanie o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym  

zakresie; 

2) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

4) motywowanie do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności;  

5) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy w dziedzinie edukacji 

szkolnej, wyrabianie umiejętności efektywnej samooceny; 

6) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się 

oraz o specjalnych  uzdolnieniach i osiągnięciach ; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na: 

1) systematycznym rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów  

w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach efektów 

kształcenia i realizowanych w szkole programów nauczania;                                                                                                                                                     

2) formułowaniu i dokumentowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości percepcyjnych. 

6. Opiekun semestru zobowiązany jest do zaznajomienia słuchaczy  

z wewnątrzszkolnym ocenianiem.  
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7. Słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: 

semestralne i końcowe. 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza  

oraz przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

9. W Szkole Policealnej dla Dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wystawiane są w wyniku egzaminów semestralnych po każdym semestrze. Oceny 

klasyfikacyjne uzyskane w wyniku egzaminów semestralnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania  na semestr programowo 

wyższy lub ukończenia szkoły. 

10. Oceny bieżące, semestralne i końcowe wyrażane są według skali: 

1) celujący (6);  

2) bardzo dobry (5);  

3) dobry (4);  

4) dostateczny (3);  

5) dopuszczający (2);  

6) niedostateczny (1).  

11. Każda ocena powinna uwzględniać: stopień spełnienia  wymagań edukacyjnych, 

systematyczność pracy, możliwości psychofizyczne.  

12. Podstawą klasyfikowania w Szkole Policealnej dla Dorosłych są egzaminy 

semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania.  

13. Do egzaminu semestralnego w Szkole Policealnej dla Dorosłych dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

przewidziane  

w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej połowy czasu 

przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz uzyskał z tych zajęć oceny pozytywne .  

14. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia  

do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej. 

15. O formie pracy kontrolnej decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.  

16. Prace kontrolne przechowywane są w szkole przez okres dwóch lat.  

17. Do egzaminu semestralnego w Szkole Policealnej dla Dorosłych prowadzonej  

w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 

50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń  

i prac kontrolnych oceny pozytywne.  

18. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest 

obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny pozytywnej.  
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19. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

20. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 19, wyznacza się po zakończeniu 

semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru 

wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  

21. W Szkole Policealnej dla Dorosłych słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy 

semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych 

dla zawodu, w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

semestralne słuchacz zdaje w formie ustnej.  

22. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.  

23. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust.21, dokonuje Rada 

Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego i podaje do wiadomości 

słuchaczom na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.  

24. Słuchacz może zdawać w ciągu jednego dnia nie więcej niż trzy egzaminy 

semestralne (w tym jeden pisemny i dwa ustne lub tylko trzy ustne).  

25. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

26. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do 

egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

27. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na 

podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie.  

28. Prace z egzaminów semestralnych przechowuje się w szkole przez dwa lata.  

29. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danym semestrze.  

30. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego nauczyciel egzaminujący sporządza 

protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony 

egzamin, imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, imiona  

i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, zadania i oceny klasyfikacyjne 

uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do protokołu dołącza się prace pisemne 

(w przypadku egzaminu w formie pisemnej), zestawy zadań (w przypadku egzaminu 

w formie ustnej) oraz wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze 

zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych (w przypadku egzaminu  

w formie zadania praktycznego). Protokół jest przechowywany zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną.  

31. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w ust. 13-18, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy.  
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32. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

semestralnego w terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
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             Statut został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 31 sierpnia 2018 r. 


