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Rozdział 1
Informacje o szkole
§1
Informacje o szkole
1. Zespół działa pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA”
w Radomiu.
2. Zespół posiada swoją siedzibę w Radomiu przy Al. Grzecznarowskiego 2.
3. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Radomiu jest placówką
publiczną.
4. W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Radomiu
wchodzą następujące typy szkół:
1) Technikum, (w tym 4 letnie dla absolwentów gimnazjum prowadzone od 1 września 2019 do
31 sierpnia 2023), którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym
zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2) Branżowa Szkoła I Stopnia;

trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla absolwentów

gimnazjów (okres przejściowy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022), a od roku szkolnego
2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie
w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikacje
wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub rozpoczęcia pracy
zawodowej lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II i na
kursach kwalifikacyjnych.
5. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym.
6. Zespół Szkół działa na podstawie niniejszego Statutu.
7. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
8. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
9. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą szkoły, adresem, numerem telefonu oraz
REGON.
10. W dalszej części tego dokumentu zamiennie za nazwę Zespół Szkół Zawodowych im. mjr.
H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Radomiu stosuje się nazwy: Zespół Szkół, Zespół lub Szkoła.
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§2
Technikum
1. Technikum ma na celu umożliwienie wszystkim uczniom zdobycia określonego zasobu
umiejętności, pozwalających na uzyskanie kwalifikacji zawodowych, rozpoczęcia pracy
zawodowej lub podjęcia dalszego kształcenia.
2. Technikum kształci w zawodach:
1) technik usług fryzjerskich o kwalifikacjach:
a. FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich;
b. FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur;
2) technik mechanik o kwalifikacjach:
a. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
b. MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
3) technik grafiki i poligrafii cyfrowej o kwalifikacjach:
a. PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
b. PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków;
3. W Technikum okres nauczania wynosi 5 lat (od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2023 dla
absolwentów gimnazjum okres nauczania wynosi 4 lata). Ukończenie szkoły umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe po zdaniu egzaminów

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, może wprowadzać
kształcenie w nowych zawodach, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku
pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
5. Technikum może organizować oddziały integracyjne, wielozawodowe, może prowadzić także
działalność innowacyjną i eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła może realizować kształcenie modułowe.
7. Praktyczna nauka zawodu może

odbywać się w pracowniach szkolnych, placówkach

kształcenia, placówkach kształcenia praktycznego, w zakładach produkcyjnych u pracodawców
oraz polowych warsztatach lotniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w wymienionych
podmiotach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą a tym podmiotem.
8. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w grupach umożliwiających zdobycie umiejętności
zawartych w podstawach programowych kształcenia w zawodach.
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§3
Branżowa Szkoła I i II Stopnia
Zasady i informacje ogólne odnoszące się do Branżowej Szkoły I Stopnia znajdują się w jej
statucie. Zespół Szkół prowadzi również od września 2020 Branżową Szkołę II stopnia w systemie
dziennym, wieczorowym i zaocznym. Zasady i informacje znajdują się w statucie Branżowej
Szkoły II stopnia.
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Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§4
Cele i zadania szkoły
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, aktach wykonawczych
do ustawy oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2. Głównym celem i zadaniem Zespołu Szkół jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.
3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, udziela pomocy i wsparcia uczniom, którzy tego
potrzebują.
4. Szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem
różnorodnych środków wyrazu;
2) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych
treści;
3) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
4) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
5) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,
w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
i światowej.
5. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania,

organizowania

i

oceniania

własnej

nauki,

przyjmowania

za

nią

odpowiedzialności;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach;
3) prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym;
4) przygotowywania do publicznych wystąpień;
5) efektywnego współdziałania w zespole;
6) budowania więzi międzyludzkich;
7) podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie
zachowania obowiązujących norm;
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8) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
9) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
10) efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
11) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków;
12) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
13) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów
społecznych.
6. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi
osobowemu słuchaczy (w wymiarze fizycznym – w tym zdrowotnym, psychicznym,
intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym:
1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie;
2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji
na danym etapie;
3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra
własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
wolności własnej z wolnością innych;
4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
5) przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji
wartości;
7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich
poglądów.
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§5
Sposób wykonywania zadań Zespołu Szkół
1. W celu umożliwienia uczniom zdobycia określonych umiejętności i wiadomości prowadzone są:
1) zajęcia dydaktyczne w klasopracowniach;
2) zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz
zakładach pracy;
3) zajęcia biblioteczne;
4) wycieczki dydaktyczne,
5) zajęcia z pedagogiem i psychologiem,
6) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. W celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów:
1) odbywają się sportowe zajęcia pozalekcyjne;
2) prowadzone są koła zainteresowań, zależnie od potrzeb;
3) umożliwia się dostęp do technik informacyjnych;
4) organizuje się wycieczki do muzeów, kina, teatru, bibliotek, miejsc pamięci narodowej;
5) prowadzone są gabloty tematyczne.
3. W celu dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia:
1) prowadzi się zajęcia z wychowawcą;
2) prowadzi się zajęcia z doradztwa zawodowego;
3) prowadzona jest preorientacja zawodowa uczniów przez nauczycieli przedmiotów
zawodowych;
4) informuje się rodziców o możliwościach dalszego kształcenia;
5) przeprowadza się spotkania z przedstawicielami Wyższych Uczelni.
4. W celu rozwijania umiejętności pracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji:
1) ogłasza się wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej pod względem średniej ocen i frekwencji
uczniów;
2) stwarza się możliwość działalności w samorządzie uczniowskim: klasowym i szkolnym;
3) organizuje się rozgrywki sportowe, konkursy tematyczne;
4) angażuje się uczniów do realizacji aktualnie wdrażanych programów.
5. W celu wyrabiania wrażliwości społecznej i poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej:
1) organizowane są obchody świąt narodowych, okolicznościowych i religijnych;
2) współpracuje się z organizacjami kombatanckimi;
3) wybiera się uczniów do pocztu sztandarowego, który uczestniczy w uroczystościach
szkolnych, rocznicowych, pozaszkolnych.
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6. Właściwą atmosferę wychowawczą tworzy się przez:
1) pracę wychowawców z uczniami;
2) stałą współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
3) spotkania z przedstawicielami różnych organów;
4) prowadzenie Zespołu Wychowawczego.
7. W celu wspierania uczniów, którzy tego wymagają:
1) nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe;
2) przyznaje się uczniom zasiłki i stypendia;
3) kieruje się uczniów do odpowiednich poradni.
8. Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych prowadzone
są w zależności od potrzeb i możliwości w tym zakresie.
9. Zespół Szkół zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna, w miarę posiadanych
środków.
§6
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
1. Ogólne założenia:
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu opiera się na hierarchii wartości przyjętej
przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej
w szkole koncepcji rozwoju szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem
realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno
wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji
dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie
wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem
programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia
oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem
są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
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Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
1) wyników ewaluacji,
2) wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
3) ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,
4) wniosków i analiz zespołów przedmiotowych i wychowawczego,
5) innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły.
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym
i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest
kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:
1) powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich
pracowników szkoły,
2) zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań
określonych w programie,
3) respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów
szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
4) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
5) współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
2. Misją naszej Szkoły jest:
1) stwarzanie możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, umożliwianie
absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia;
2) rozwijania umiejętności pracy w grupie, współpracy z innymi, a także umiejętności zdrowej
rywalizacji;
3) sprzyjanie rozwojowi osobowości ucznia;
4) rozwijanie zdolności manualnych uczniów;
5) przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
6) stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej;
7) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz ich sprawności fizycznej;
8) wyrabianie nawyków dbania o własny rozwój fizyczny i higienę psychiczną.
3. Model absolwenta Szkoły:
Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu i wypracowaniu przez
wychowanka coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii jego sfery fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej i duchowej.
Absolwent cechuje się dojrzałą osobowością. W swym postępowaniu zdolny jest otwierać się na
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innych ludzi, zachowując podstawową kontrolę własnych uczuć i dbając o ich rozwój. Jest
zdolny realistycznie oceniać swoje możliwości.
Powinny go cechować:
1) kultura osobista – godne zachowanie, strój, dbałość o estetykę;
2) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość;
3) odpowiedzialność za drugiego człowieka;
4) wrażliwość na krzywdę innych ludzi;
5) dążenie do budowania więzi miedzy pokoleniami;
6) tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec
wyznawców różnych religii;
7) miłość i szacunek do ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji oraz troska
o utrzymanie i pomnożenie tego dziedzictwa;
8) przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju, szacunek dla pracy – nauki;
9) uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność;
10) uświadomienie, że wszyscy należymy do wspólnoty ogólnoludzkiej;
11) umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna
i tajemnic, zdrowy odpoczynek;
12) zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwania jasnego i pewnego światopoglądu,
szacunek dla prawdy, postępowanie zgodne z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy
i umiejętności na miarę własnych możliwości;
13) odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz
środków przekazu.
4. Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego.
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej

–

ukierunkowanej

na

zdobycie

przez

ucznia

i

wychowanka

wiedzy

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowań prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie
postaw

sprzyjających

rozwijaniu

własnego

potencjału,

kształtowanie

środowiska

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowia i dobrej kondycji psychicznej,
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania
wyborów, a także doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych,
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
5. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje
w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz
zachowań proekologicznych,
4) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych
oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w tym
wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami,
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji
z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów,
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym,
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
i światowej,
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
6. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania
wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków
w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
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3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia
sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
4) kształtowanie

krytycznego

w konstruktywnym

myślenia

podejmowaniu

i

decyzji

wspomaganie
w

uczniów

sytuacjach

i

trudnych,

wychowanków
zagrażających

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz
podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
6) doskonalenie kompetencji

nauczycieli

w

zakresie profilaktyki

używania środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do
uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
7. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom
na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych
związanych

z

przeciwdziałaniem

używaniu

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych
zagrożeń cywilizacyjnych,
2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów ich rodziców lub
opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom
i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół
i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
8. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej i obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie
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od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań
ryzykownych,
3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie
zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie

wśród

uczniów

oraz

ich

rodziców

lub

opiekunów

programów

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych

i

grupowych

oraz

realizowanych

celów

profilaktycznych,

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej

pozytywnej

formy

działalności

zaspakajającej

ważne

potrzeby,

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań
ryzykownych,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań
ryzykownych,
5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty oraz Art.127 pkt 3 Prawa
Oświatowego działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających,
substancji

psychotropowych,

środków

zastępczych,

nowych

substancji

psychoaktywnych.
W roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
1) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
2) przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole,
klasie),
3) wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
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4) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
5) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
6) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
7) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
8) troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,
9) bezpieczeństwo w Internecie,
10) poszerzenie tematyki doradztwa zawodowego na godzinach z wychowawcą.
9. Zadania profilaktyczne programu to:
1) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
2) znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu,
3) promowanie zdrowego stylu życia,
4) kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
5) rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
6) eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
7) niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych
i telewizji,
8) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń
życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
9) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
10. Struktura oddziaływań wychowawczych.
1) Dyrektor szkoły:
a. stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
b. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
c. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
d. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
e. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz
Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
f. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku nauki,
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g. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
h. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2) Rada pedagogiczna:
a. uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań
profilaktycznych,
b. opracowuje

projekt

programu

wychowawczo-profilaktycznego

i

uchwala

go

w porozumieniu z Radą Rodziców,
c. opracowuje

i

zatwierdza

dokumenty

i

procedury

postępowania

nauczycieli

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
d. uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
e. uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
3) Nauczyciele:
a. współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
b. reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
c. reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
d. przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
młodzieży demoralizacją i przestępczością,
e. udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
f. kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
g. rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach,
h. wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
4) Wychowawcy klas:
a. diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
b. rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
c. na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym
Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla
klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego
i potrzeby uczniów,
d. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
do dalszej pracy,
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e. zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
f. są

członkami

zespołu

wychowawców

i

wykonują

zadania

zlecone

przez

przewodniczącego zespołu,
g. oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,
h. współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami
o specjalnych potrzebach,
i. wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
j. rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
k. dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
l. podejmują

działania

profilaktyczne

w

celu

przeciwdziałania

niewłaściwym

zachowaniom podopiecznych,
m. współpracują z Sądem, Policją, Strażą Miejską oraz innymi osobami i instytucjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
n. podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
5) Zespół wychowawców:
a. opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi
na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności,
karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
b. analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
c. ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
d. przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły,
e. inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
6) Pedagog szkolny/psycholog:
a. diagnozuje środowisko wychowawcze,
b. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
c. współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub
stałej opieki,
d. zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
e. współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
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f. współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły
i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
g. współpracuje z pracownikami Sądu, Policji, PCPR, MOPS i innymi organizacjami
wspierającymi rodzinę i wychowanie.
7) Rodzice:
a. współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
b. uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
c. uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
d. zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
e. współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
f. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
g. rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczoprofilaktyczny szkoły.
8) Samorząd uczniowski:
a. jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej,

sportowej

oraz

rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
b. uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
c. współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
d. prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
e. reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
f. propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
g. dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
h. może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
11. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji.
1) Obszar rozwoju intelektualnego.
a. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
b. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
c. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
d. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
2) Obszar rozwoju społecznego:
a. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
b. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
c. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
3) Obszar rozwoju fizycznego.
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a. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
b. W roku szkolnym wszystkie klasy odbywają na różnych przedmiotach zajęcia z tematyki
prozdrowotnej.
c. 80% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
a zdrowiem.
4) Obszar rozwoju emocjonalnego.
a. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
b. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach 2 na temat umiejętności
samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
c. 90% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
d. 60% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji
i pokonywania potencjalnych trudności.
12. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z rodzicami,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6) analizę przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie po okresie na który został on zatwierdzony przez
zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.
Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie
wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada
pedagogiczna i rada rodziców.
§7
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych

możliwości

psychofizycznych

ucznia

i

czynników

środowiskowych

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego
ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz
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środowisku społecznym, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom 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 psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
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3) dyrektora szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem;
5) pielęgniarki;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży;
8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć

specjalistycznych:

logopedycznych,

socjoterapeutycznych

oraz

innych

zajęć

o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) warsztatów;
8) porad i konsultacji.
9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.
11. Nauczyciele oraz specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy
psychologiczno–pedagogicznej.
12. Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę.
13. Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia
pomocą psychologiczno–pedagogiczną.
14. Wychowawca klasy lub dyrektor planując i koordynując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno–pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz
z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem,
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poradnią, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zależności od potrzeb.
15. Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
w sposób przyjęty w szkole.
16. Nauczyciele, specjaliści opracowują programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji.
17. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut
a zajęć specjalistycznych 60 minut.
18. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień;
b) doradztwo zawodowe.
19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu
nauczycieli uczących i specjalistów pracujących z dzieckiem.
20. W szczególności do zadań zespołu należy:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym
szczególne uzdolnienia;
2) określenie

zalecanych

form,

sposobów

i

okresu

udzielania

uczniowi

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, z uwzględnieniem zaleceń
zawartych w orzeczeniu. Zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ucznia, przekazanej przez szkołę,
do której uczeń uczęszczał;
3) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w terminie 30 dni od
złożenia w szkole orzeczenia z PPP i po przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia. Przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana
ewaluacja. IPET powinien zawierać:
a) imię i nazwisko ucznia;
b) klasa;
c) pieczęć szkoły;
d) podstawa

Indywidualnego

Programu

Edukacyjno-Terapeutycznego

oraz

rodzaj

dysfunkcji;
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e) okres udzielania działań wspierających;
f) cele do osiągnięcia w zakresie, których uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej;
g) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;
h) okres udzielania konkretnej pomocy;
i) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów;
j) formy, metody i sposoby pracy z uczniem;
k) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;
l) działania wspierające rodziców ucznia;
m) zakres współdziałania z lokalnymi placówkami;
n) okresowa ocena podejmowanych działań.
§8
Warunki pobytu ucznia w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo
1. Dyrektor Szkoły w zakresie bezpieczeństwa, wychowania i opieki realizuje następujące zadania:
1) Sprawuje

opiekę

nad

uczniami

oraz

stwarza

warunki

harmonijnego

rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, do których należą:
a) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
b) organizowanie spotkań ze specjalistami przekazującymi uczniom zasady dbania o własne
zdrowie.
2) Zapewnia uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także
podczas zajęć przez nią organizowanych.
3) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych propagujących
zdrowy styl życia.
4) Zapewnia

odpowiednie

warunki

organizacyjne

do

realizacji

zadań

opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie bazy lokalowej szkoły.
2. Zadania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w zakresie warunków i pobytu ucznia
w szkole w czasie zajęć szkolnych, w tym praktycznej nauki zawodu, zapewniających
bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej, realizowane są poprzez:
1) pełnienie dyżurów przez nauczycieli na terenie szkoły w czasie przerwy.
2) motywowanie uczniów do obowiązkowego noszenia identyfikatorów podczas pobytu
w szkole.
3) ograniczenie do minimum pobytu osób postronnych na terenie szkoły.
4) zapewnienie stałej ochrony przy wejściu do szkoły.
5) monitoring korytarzy w czasie lekcji i przerw.
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6) szkolenie uczniów na godzinie z wychowawcą.
7) uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
8) organizowanie prewencyjnych spotkań młodzieży z Policją, Strażą Miejską.
9) utrzymywanie stałego kontaktu wychowawców z rodzicami.
10) sprawdzanie pomieszczeń sanitarnych po każdej przerwie przez woźne.
11) zapewnienie opieki medycznej pielęgniarki, zgodnie z zakresem obowiązków.
12) sprowadzanie uczniów do szatni po skończonych zajęciach lekcyjnych.
13) zwalnianie uczniów na pisemną prośbę rodzica, po potwierdzeniu w rozmowie telefonicznej
z wychowawcą lub wicedyrektorem.
14) odnotowywanie wszelkiego rodzaju nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym
(ucieczki, udział w zawodach, konkursach).
15) sprawowanie nadzoru przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu podczas zajęć
praktycznej nauki zawodu i przestrzeganie zasad bhp oraz stały kontakt z wychowawcami
klas.
16) przekazywanie informacji o naruszeniu przez uczniów obowiązujących w szkole norm.
17) podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów.
3. Za bezpieczeństwo uczniów odbywających praktykę poza szkołą, odpowiada kierownictwo
danego zakładu.
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Rozdział 3
Organy Zespołu Szkół Zawodowych
§9
Organy Zespołu Szkół Zawodowych
1. Organami Zespołu Szkół Zawodowych są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
§ 10
Dyrektor
1. Dyrektor zespołu jest jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład
zespołu.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach
dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Radomia, którą zarządza i reprezentuje ją
na zewnątrz;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym
organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie
odrębnych przepisów;
4) dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach.
3. Kompetencje Dyrektora Szkoły:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 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 lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
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8) współdziała ze szkołami wyższymi;
9) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego;
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
11) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty
oraz opinii odpowiednio Wojewódzkiej lub Powiatowej Rady Zatrudnienia ustala zawody
co do zgodności z potrzebami rynku pracy, w których kształci szkoła;
12) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny;
13) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, kierownik szkolenia
praktycznego lub inny wskazany nauczyciel;
14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
15) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
16) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia
w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym.
17) podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym;
18) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa
w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;
19) stwarza warunki do działania w szkole lub 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 lub placówki;
20) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
28

pracownikom szkoły lub placówki;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub
placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
21) Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu przekazane na
piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
§ 11
Rada Pedagogiczna
1) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
g) powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrań poprzez wiadomości w dzienniku
elektronicznym,
h) głosowanie tajne dotyczy wyboru na stanowiska kierownicze oraz innych spraw na wniosek
członków Rady Pedagogicznej,
i) organizacja zebrań Rady Pedagogicznej odbywa się na podstawie zaopiniowanego na
początku roku szkolnego planu pracy szkoły, na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.
2) Kompetencje opiniujące:
a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, oraz
organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
b) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
c) opiniuje wnioski dyrektora w sprawach o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
e) opiniuje propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub
materiału edukacyjnego;
3) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie szkoły i przedstawia do
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uchwalenia radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców;
4) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
6) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady
Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
§ 12
Samorząd Uczniowski
1) W szkole działa Samorząd Uczniowski będący społecznym organem szkoły;
2) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
3) Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, organy
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;
4) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5) Samorząd ma prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków
i opinii dotyczących wszystkich spraw związanych z działalnością i dotyczących podstawowych
praw ucznia:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazetki,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
6) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
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§ 13
Rada Rodziców
1) W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów;
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły;
3) Wewnętrzną strukturę działającej Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu, uchwalony przez
wspólnie działającą Radę Rodziców Zespołu. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem
szkoły.
4) Kompetencje Rady Rodziców:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, 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;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia;
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
d) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza

albo

rozszerzanie

i

wzbogacanie

form

działalności

dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
e) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
f) wspieranie działalności statutowej szkoły.
5) Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 14
Zespół kierowniczy
1. Rada

Pedagogiczna

przekazuje

część

swoich

kompetencji

wybranym

przez

siebie

przedstawicielom, którzy wchodzą w skład zespołu kierowniczego.
2. Zespół kierowniczy tworzą:
1) Dyrektor;
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2) Wicedyrektor;
3) Kierownik Szkolenia Praktycznego;
4) nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną;
5) przedstawiciele związków zawodowych.
3. Zespół kierowniczy współpracuje z dyrektorem w zakresie:
1) tworzenia i realizacji planu nadzoru pedagogicznego;
2) planowania i czuwania nad realizacją programu kształcenia i wychowania;
3) podejmowania w imieniu Rady Pedagogicznej doraźnych decyzji dotyczących bieżących
spraw szkoły zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa i higieny;
4) przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli;
5) przyznawania nagród nauczycielom i pracownikom.
4. Zebrania zespołu kierowniczego zwoływane są przez dyrektora szkoły lub odbywają się
z inicjatywy członków zespołu.
§ 15
Zasady współdziałania między organami szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiają swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców, Radę Słuchaczy, Samorząd Uczniowski.
3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkich decyzji
w ciągu 7 dni.
4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia, w przypadku sytuacji
konfliktowych, każdy z organów szkoły ma możliwość dochodzenia swoich racji:
1) w przypadku konfliktu Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski – stroną rozstrzygającą
jest dyrektor szkoły;
2) w przypadku konfliktu Rada Pedagogiczna – Dyrektor – stroną rozstrzygającą jest organ
prowadzący szkołę;
3) w przypadku konfliktu personalnych pracowników szkoły mediatorem jest dyrektor, który
zasięga opinii związków zawodowych.
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Rozdział 4
Organizacja pracy Zespołu Szkół
§ 16
Organizacja pracy Zespołu Szkół
1. Organizację Zespołu określają Statuty Szkół wchodzących skład Zespołu, uwzględniające
specyfikę poszczególnych typów szkół.
2. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe oraz kształcenie prowadzone w technikum określają Statuty Szkół wchodzących
w skład Zespołu.
§ 17
Zadania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły oraz rodziców. Zadania
Zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych - w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest
przez organ prowadzący Szkołę w terminie do dnia 31 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły, zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników Szkoły, w tym wicedyrektorów i innych pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze;
2) ogólną, tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę;
3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli
przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz
wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych
postępowań.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
zajęć edukacyjnych.
§ 18
Organizacja nauczania religii/etyki w szkole
1. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch
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rodzajach zajęć.
2. W przypadku, gdy uczniowie, rodzice wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno
z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając
odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.
3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia
opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.
4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców lub pełnoletniego ucznia.
Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego
oświadczenia woli. Oświadczenia woli wraz z podpisami rodziców lub pełnoletnich uczniów
znajdują się u wicedyrektora. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu
oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
5. Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
6. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,
7. W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi mniej niż
7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ
prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje
naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach
międzyszkolnych.
8. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen
i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących
zajęcia w grupach międzyszkolnych.
9. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa
z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
10. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu
ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.
11. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie
kościoła lub związku wyznaniowego.
12. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach opisanych w innych
przepisach.
§ 19
1. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym w pracowniach
przedmiotowych, klasopracowniach.
2. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w pracowniach szkolnych, w zakładach pracy oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego.
3. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są na terenie szkoły.
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4. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni fryzjerskich;
3) gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego;
4) biblioteki;
5) pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych;
6) boiska, sali gimnastycznej, sali fitness, siłowni i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
7) sklepiku szkolnego zaopatrzonego w artykuły spożywcze i szkolne;
8) szatni.
5. W celu zapewnienia młodzieży warunków zdrowotnych w szkole znajduje się gabinet pierwszej
pomocy przedmedycznej gdzie pomocy udziela pielęgniarka, jego funkcjonowanie określa NFZ.
6. Szkoła posiada sekretariat oraz składnicę akt.
§ 20
Pracownie szkolne
1. Zadania pracowni:
1) zapoznanie uczniów z prowadzeniem badań laboratoryjnych i wykonywaniem pomiarów;
2) umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w posługiwaniu się przyrządami
pomiarowymi, narzędziami i urządzeniami stosowanymi w technice, salach laboratoryjnych;
3) nauczyć przeprowadzania obliczeń niezbędnych w technice pomiarowej i badaniach;
4) nauczyć wnikliwej obserwacji zjawisk i prawidłowego wyciągania wniosków;
5) wyrobienie nawyków dokładnej i systematycznej pracy.
2. Zajęcia realizowane w pracowni są uzupełnieniem procesu dydaktycznego realizowanego na
przedmiotach teoretycznych. Muszą być powiązane z realizowanym materiałem teoretycznym.
3. Warunki ogólne funkcjonowania pracowni.
1) każda pracownia tematyczna opracowuje indywidualny regulamin;
2) ćwiczenia mogą być realizowane w specjalnie przygotowanych i wyposażonych
pomieszczeniach (oświetlenie, ogrzewanie, zasilanie urządzeń);
3) do każdego ćwiczenia przygotowane są stanowiska stacjonarne lub przenośne zestawy
ćwiczeń;
4) stanowiska, urządzenia i przyrządy ćwiczeń muszą być całkowicie sprawne, kompletne
i bezpieczne;
5) zespoły ćwiczeniowe nie powinny być zbyt liczne (liczebność grupy określają zalecenia
wynikające z programów i zaleceń);
6) praca w pracowni musi być poprzedzona szkoleniem lub instruktażem bhp;
4. Zasady realizacji ćwiczeń.
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1) do każdego ćwiczenia winna być opracowana instrukcja;
2) przed wykonaniem ćwiczenia prowadzący przeprowadza krótki instruktaż jego wykonania;
3) uczeń powinien wykazać się przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń (forma indywidualna
ustalona przez prowadzącego);
4) rozpoczęcie i zakończenie ćwiczeń następuje za akceptacją i po ocenie przez prowadzącego;
5) wszelkie nieprawidłowości i usterki muszą być bezzwłocznie zgłoszone;
6) ćwiczenia realizowane są z zachowaniem zasad bhp i zasad zawartych w Regulaminie Szkoły
oraz Regulaminie Pracowni;
7) ćwiczenia kończy się wykonaniem sprawdzenia ćwiczenia w formie uzgodnionej
z prowadzącym;
8) zasady zaliczania ćwiczeń, oceniania cząstkowego, semestralnego i rocznego określa
Regulamin Pracowni oraz kryteria ocen.
§ 21
Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna jest:
1) pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznowychowawczych szkoły, doskonaleniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości wiedzy o regionie;
2) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem
i poszerzaniem wiedzy;
3) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniami biblioteki są:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem
przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącowychowawczej,

diagnostyczno-prognostycznej,

opiekuńczo-wychowawczej

i

kulturalno36

rekreacyjnej.
4. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich
dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
5. Z funkcjonującej w Szkole biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu.
6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi
bibliotekami określa regulamin pracy biblioteki szkolnej.
7. Zasady ewidencjonowania materiałów bibliotecznych oraz przeprowadzania skontrum określa
szczegółowo regulamin pracy biblioteki szkolnej.
§ 22
Stanowiska kierownicze
1. W szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. W Zespole Szkół Zawodowych utworzone jest stanowisko wicedyrektora oraz kierownika
szkolenia praktycznego.
4. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach
Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora. Szczegółowy
zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. Bezpośredni nadzór nad prawidłową
realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.
5. Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności:
a) przygotowanie we współpracy z dyrektorem szkoły projektów następujących dokumentów
programowo-organizacyjnych,
b) arkusza organizacyjnego na bieżący rok szkolny,
c) tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęć szkolnych zespołu szkół,
d) tygodniowego rozkładu zajęć pozalekcyjnych,
e) opracowanie harmonogramu dyżurów oraz nadzór nad ich realizacją,
f) nadzór

nad

działalnością

zespołów

zadaniowych,

przedmiotowych

i

klasowych

nauczycielskich;
g) przedstawianie radzie pedagogicznej aktualnych problemów wychowawczych i wniosków do
realizacji;
h) omawianie,

zatwierdzanie

i

kontrola

realizacji

imprez

kulturalnych,

sportowych

i oświatowych oraz wycieczek;
i) kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej w tym dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen;
j) kontrola tematyki i realizacji godzin z wychowawcą;
k) nadzór nad organizacją zebrań z rodzicami;
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l) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
ł) rozliczanie godzin ponadwymiarowych;
m) kontroluje działalność oraz dokumentację pedagoga, psychologa, nauczyciela bibliotekarza;
n) organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
o) dokonuje obserwacji zajęć lekcyjnych i innych i prowadzi dokumentację obserwacji;
p) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;
r)

diagnozuje wybrane obszary pracy szkoły tj. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

s)

współpracuje z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym, okręgową komisją
egzaminacyjną, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

6. Zakres obowiązków kierownika szkolenia praktycznego:
1) kierownik szkolenia praktycznego kieruje pracą dydaktyczną szkoły poprzez:
a) przydzielanie czynności podstawowych i dodatkowych nauczycieli;
b) układanie tygodniowego rozkładu zajęć;
c) sporządzanie harmonogramu dyżurów;
d) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
2) udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej przy naborze uczniów do klas pierwszych;
3) informowanie CKZ o planowanym naborze, kontynuowanych zajęciach praktycznych oraz
praktykach zawodowych na nowy rok szkolny;
4) współpraca z CKZ w celu prawidłowego ułożenia planu lekcji w szkole;
5) sporządzanie umów zawieranych między szkołą a CKZ;
6) wprowadzanie klas pierwszych do CKZ na pierwsze zajęcia praktyczne;
7) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć praktycznych zgodnie z planami nauczania dla
zakładów rzemieślniczych, w których odbywają się zajęcia praktyczne;
8) współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych w sprawie umów zawieranych przez uczniów
młodocianych z właścicielami zakładów rzemieślniczych;
9) nadzór pedagogiczny nad realizacją programów nauczania w ZSZ;
10) rejestr zakładów rzemieślniczych, w których odbywają się zajęcia praktyczne;
11) organizacja i nadzór nad przebiegiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w szkole;
12) sporządzanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe w OKE;
13) przekazywanie informacji uczniom dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe;
14) informowanie uczniów o zasadach przystępowania do egzaminów czeladniczych;
15) analiza semestralna przebiegu zajęć praktycznych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
16) sporządzanie sprawozdań z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
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i egzaminów czeladniczych;
17) sporządzanie dokumentacji pedagogicznej uczniów z praktyk zawodowych i zajęć
praktycznych;
18) udział w okresowych szkoleniach z zakresu bhp i p.poż;
19) gromadzenie danych o uczniach, zajęciach praktycznych dla celów sprawozdawczych
w SIO.
7. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiedzialny jest za prawidłowe, terminowe i rzetelne
wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w ustępie 6, a w szczególności za:
1) przestrzeganie prawa oświatowego i skuteczne wdrażanie zarządzeń, instrukcji, programów
oraz wytycznych Ministra Edukacji narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Delegatury Kuratorium w Radomiu, Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki związanych
z działalnością wynikającą z zakresu obowiązków;
2) prawidłowe sporządzanie i zawieranie umów miedzy szkołą i CKZ, zakładach pracy,
w których realizowane jest kształcenie dualne.
3) prawidłowe przygotowanie przebiegu egzaminów zawodowych przeprowadzanych w szkole;
4) prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk uczniowskich i zajęć praktycznej nauki
zawodu;
5) przygotowanie sprawozdań z egzaminów zawodowych;
6) terminowe i zgodne z wymogami higieny procesu nauczania, opracowywanie tygodniowego
rozkładu zajęć;
7) rzetelne przekazywanie informacji dla celów sprawozdawczych.
8 ) prawidłowy przebieg naboru uczniów do klas pierwszych.
9) wykonywanie wszystkich zadań z obowiązującymi przepisami o dyscyplinie pracy, bhp
i p.poż.
10) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
§ 23
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
1. Zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z planem nauczania w ilości 10 godzin
w cyklu kształcenia oraz w formie konsultacji z doradcą zawodowym.
2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
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kształcenia i kariery zawodowej;
4) prowadzenie

zajęć

edukacyjnych

doradztwo

zawodowe

na

podstawie

programu

przygotowanego przez nauczyciela;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 24
Wolontariat
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu wynikające z realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego, w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest
dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
2. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów
postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez koordynowanie udziału uczniów
w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
4. Wolontariat działa w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
w szczególności w celu kształtowania ich aktywności społecznej.
5. Inicjatorem działań szkolnego wolontariatu jest nauczyciel pełniący rolę opiekuna.
6. W ramach organizacji i koordynacji udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu
szkoła:
1) nawiązuje współpracę z wybranymi i uzgodnionymi z radą rodziców organizacjami
i instytucjami;
2) zgłasza podmiotom i instytucjom udział ucznia do pracy jako wolontariusza po uzyskaniu
pisemnej zgody jego rodziców;
3) pełni pieczę nad wolontariuszami zgłoszonymi spośród uczniów przez szkołę.
6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę odbywa się
pod nadzorem nauczycieli.
§ 25
Opieka zdrowotna
1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje:
a) profilaktyczną opiekę zdrowotną;
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b) promocję zdrowia;
c) opiekę stomatologiczną.
2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
a) ochronę zdrowia uczniów;
b) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
3. Cele są realizowane poprzez:
a) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi
chorób, w tym chorób zakaźnych;
b) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
c) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz
prawidłowego żywienia;
4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka.
5. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami.
6. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców, a uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą
w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia
sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
7. Opieka stomatologiczna prowadzona jest we współpracy z przychodnią, z którą szkoła zawarła
umowę.
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Rozdział 5
Organizacja kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
§ 26
Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu
1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się we współpracujących ze szkołą zakładach pracy,
w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz pracowniach szkolnych. Szczegółowe zasady określa
kierownik szkolenia praktycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie umowy
zawartej pomiędzy szkołą, jej uczniami jako młodocianymi pracownikami a zakładem pracy.
2. Pracownie szkolne są integralną częścią szkoły, których podstawowym zadaniem jest
kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych.
3. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia odbywają zajęcia praktyczne zgodnie z podstawą
programową dla danego kierunku kształcenia oraz szkolnym planem nauczania.
4.

W

zawodzie

lakiernik,

mechanik

pojazdów

samochodowych,

kierowca

mechanik,

elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, uczniowie mogą być jednocześnie
młodocianymi pracownikami, dla których kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się
w zakładach pracy na podstawie odrębnych umów i przepisów.
5. W zawodzie operator obrabiarek skrawających uczniowie odbywają zajęcia praktyczne
w pierwszym i szóstym semestrze w Centrum Kształcenia Zawodowego, w pozostałych
semestrach uczniowie odbywają zajęcia w zakładach pracy.
6. Zajęcia praktyczne odbywają się dwa dni w tygodniu w ilości godzin zgodnych z planem
nauczania. W przypadku zawodu operatora obrabiarek skrawających zajęcia praktyczne
odbywają się 1 dzień w tygodniu.
7. Zajęcia praktyczne przygotowują uczniów do wejścia na rynek pracy i wykonywania zawodu.
8. Za organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odpowiedzialny jest kierownik
szkolenia praktycznego, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
9. Kierownika szkolenia praktycznego powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i organu prowadzącego.
§ 27
Organizacja zajęć edukacyjnych oraz pracowniach szkolnych
1. Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz w ramach kształcenia zawodowego odbywają się
w szkole trzy dni w tygodniu w ilości godzin zgodnej z planem nauczaniach.
2. Pracownie ćwiczeń praktycznych i symulacyjne:
1) pracownia rysunku technicznego,
2) pracownia programowania obrabiarek CNC,
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3) pracownia informatyczna,
4) pracownia językowa.
§ 28
Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów
Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów ma na celu zwiększenie ich szans na zatrudnienie
i odbywa się w formie konsultacji w zakresie:
1) doradztwo zawodowe,
2) wyjazdy na staże zagraniczne w ramach projektu Erasmus +,
3) rysunek techniczny,
4) programowanie obrabiarek CNC,
5) przygotowanie do egzaminów zawodowych,
6) udział w olimpiadach i konkursach, w tym międzyszkolnych, międzywojewódzkich oraz
ogólnopolskich.
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Rozdział 6
Nauczyciele i pracownicy szkoły
§ 29
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.
§ 30
Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych
przez szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego
przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego

ułatwienia

uczniom

zrozumienia

istoty

realizowanych

zagadnień,

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii
i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia

oraz

ustaleń

zawartych

w

indywidualnym

programie

edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
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b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
c) posiadającego

opinię

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

w

tym

poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,
ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną
według formy ustalonej w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez
pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
10) współpraca z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i samorządem klasowym;
11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach
koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli lub inne instytucje
w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli;
13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zadań zleconych;
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15) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
16) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności
osobistej ucznia;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu
ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami na
ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
4. Nauczyciel ma prawo i obowiązek prowadzić obserwację pedagogiczną w celu rozpoznania
u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów
w komunikacji.
§ 31
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
1. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego
podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne
uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje
wspomagające szkołę.
2. Nauczyciel podlega stopniom awansu zawodowego zgodnie z rozdziałem 3a Karty Nauczyciela:
1) nauczyciel stażysta;
2) nauczyciel kontraktowy;
3) nauczyciel mianowany;
4) nauczyciel dyplomowany.
3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich
zadań i doskonalenia zawodowego zgodnie z art. 7, pkt.2, ust.4. Karty Nauczyciela.
§ 32
Zadania wychowawcy
1. Wychowawca ma być autorytetem, doradcą, mistrzem i przewodnikiem dla uczniów.
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2. Realizuje Klasowy Plan Wychowawczy, opracowany przez pedagoga i psychologa szkolnego,
który dostosowuje do potrzeb własnej klasy.
3. Plan ten ma obejmować następujące treści:
1) edukację prozdrowotną;
2) edukację prorodzinną;
3) edukację konsumencką;
4) edukację komunikacyjną;
5) edukację ekologiczną;
6) dziedzictwo kulturowe;
7) przeciwdziałanie agresji i przestępczości uczniów;
8) prawa człowieka (działania antydyskryminacyjne).
4. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
6) realizację planu zajęć z wychowawcą;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie
w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy
w nauce;
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
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10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania
przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy
(z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności
w uzupełnieniu materiału;
12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród
nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na
terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach,
ich działalnością w kołach i organizacjach;
14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów;
15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron
ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami
poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami
ducha i charakteru;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
18) współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i psychologiem oraz rodzicami, opiekunami
uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
48

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie
pomocy.
20) w przypadku ucznia, który posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologicznopedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest zapoznać z zaleceniami zawartymi
w w/w dokumentach nauczycieli uczących w danej klasie oraz psychologa i pedagoga
szkolnego. Wychowawca klasy jest zobowiązany odnotować ten fakt w dzienniku
lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na te informacje.
6. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia,
jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma
prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków.
7. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) wypisuje świadectwa szkolne;
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 33
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od
przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające
bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie
na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami
postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami,
które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal
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lekcyjnych;
4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku
szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach
szkolnych, spożywania alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków;
8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach
technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku
roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się prze
prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi
pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa
uczniów.
8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być
prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia
zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
w szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać
zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej
w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie
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zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem
usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu;
2) przed wejściem do Sali nauczyciel ma obowiązek sprawdzić identyfikatory uczniów;
3) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
4) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców
ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły;
5) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu;
6) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
7) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo jedynie
w uzasadnionych przypadkach;
8) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia Sali lekcyjnej,
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
9) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
Zasady bezpiecznego korzystania z klasopracowni regulują Regulaminy Klasopracowni
i Przepisy Przeciwpożarowe i BHP, które znajdują się w każdej klasopracowni w szkole.
§ 34
Zadania pracowników szkoły
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
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1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony,
jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły,
oświadczenia o stanie majątkowym.
§ 35
Zadania pedagoga i psychologa szkolnego
1. Zespół Szkół zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego.
2. Szczegółowe 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 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów:
a) udzielanie nauczycielom pomocy w wyborze narzędzi do badań, w projektowaniu tych
badań, w ich realizacji, oraz w analizie uzyskanych wyników (badania dojrzałości
szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne),
b) aktywny udział w analizie wyników nauczania,
c) indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami
pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami),
d) udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów,
wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologicznopedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia,
f) konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami
z zewnątrz

w

tym:

z

poradni

psychologiczno-pedagogicznych,

innych

poradni
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specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami,
g) postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do
poradni

psychologiczno-pedagogicznych

lub

innych

poradni

specjalistycznych

(przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy
z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy),
h) prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych
z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów:
a) prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom
rodzinny, MOPS, świetlice osiedlowe, kluby sportowe) szczególnie w kontekście
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub
traumatycznymi,
b) prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem
społecznym,
c) prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie
narzędzia diagnostyczne,
d) badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów – stworzenie
autorskich narzędzi badawczych,
e) współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat
sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.
3) Udzielanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

formach

odpowiednich

do

rozpoznanych potrzeb;
a) postulowanie

(prowadzenie

specjalistycznych

w

tym:

zgodnie

z

posiadanymi

kwalifikacjami)

dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęć

logopedycznych,

socjoterapeutycznych,
b) prowadzenie

rozmów

indywidualnych

z

uczniami

przejawiającymi

trudności

wychowawcze;
c) projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do
uczniów (np. kontrakt, inne programy behawioralne),
d) występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego
programu lub toku nauczania,
4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży:
a) prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki
53

pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych
i problemowych,
b) koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze
profilaktyczno-wychowawczym,
c) działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym (np. w lokalnych
koalicjach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
d) opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków
do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta,
e) postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach
patologicznych,
f) opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie
wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.
5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów:
a) rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw,
przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie,
a także wpływu ich zachowania na otoczenie,
b) pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle
niepowodzeń szkolnych,
c) prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie
umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę
zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb,
d) planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktycznowychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu,
e) pomoc w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych,
f) pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych,
g) porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
h) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni
psychologiczno-pedagogicznych,

innych

poradni

specjalistycznych,

z

praktykami

zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej
diagnozy.
6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych:
a) pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego
porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej),
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b) udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w klasach,
c) udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi
z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców,
d) porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
e) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami,
f) zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów
przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka,
g) udzielanie

porad

rodzicom

w

sprawach

trudności

wychowawczych,

pomoc

w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi,
h) przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć
psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami,
i) wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów,
j) poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania
rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się
trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń,
jakie należy postawić dziecku,
k) udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach
zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka,
l) udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie,
ł) pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu
formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.
7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów:
a) udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety),
b) postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów
(np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia),
c) przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek
prelekcji, odczytów, warsztatów.
8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
a) organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką,
opieką, wychowaniem i dydaktyką,
b) pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej,
b) wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach,
c) wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
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d) współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
e) wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie
refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie
z interesującymi publikacjami),
f) udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie
bazy scenariusz zajęć),
g) udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia,
h) wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
i) udzielanie

porad

nauczycielom

w

zakresie

interpretacji

zachowań

uczniów

przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych
postępowania z nimi,
j) pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci
działań.
3. Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie

badań

i

działań

diagnostycznych

uczniów,

w

tym

diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

formach

odpowiednich

do

rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
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 i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego realizowane są we współpracy z:
1) poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
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2) innymi instytucjami wspierającymi rozwój ucznia.
§ 36
Zadania nauczyciela bibliotekarza
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) Praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji,
c) poradnictwo w doborze lektury,
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
e) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
g) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
h) pomoc

nauczycielom

i

wychowawcom

w

realizacji

ich

zadań

dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
i) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów.
2) Prace organizacyjno–techniczne:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja i opracowanie zbiorów,
c) selekcja zbiorów.
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki),
e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania),
f) planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa,
g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
3) Inne obowiązki i uprawnienia:
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów;
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
d) współpraca z innymi bibliotekami,
e) promowanie innowacji w działalności bibliotecznej.
§ 37
1. Inni pracownicy szkoły – wykaz stanowisk:
1) Stanowiska administracyjne:
a) główny księgowy,
b) specjalista ds. administracji i kadr,
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c) specjalista ds. płacowo-gospodarczych,
d) specjalista referent ds. sekretariatu,
e) inspektor ds. bhp,
2) Stanowiska obsługi:
a) st. woźna,
b) konserwator,
c) dozorca,
d) szatniarz,
e) sprzątaczka.
2. Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników szkoły znajdują się w teczkach akt
osobowych.
§ 38
Rodzice
1. Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej
przez siebie dziedzinie, np.: wychowawczej, kulturalnej, porządkowej, gospodarczej. Świadomie
współpracuje ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
2. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach
poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
3. Zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia w danym dniu
(oprócz późniejszego dostarczenia zwolnienia pisemnego) oraz do stałego kontaktu
z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych.
4. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
5. Propozycje współpracy rodziców ze szkołą to udział w: wycieczkach, imprezach kulturalnych,
działaniach gospodarczych, np.: remonty bieżące.
6. Rodzice ucznia, który posiada opinię lub orzeczenie wydane przez poradnie psychologicznopedagogiczne dostarczają w/w dokumenty wychowawcy klasy na początku roku szkolnego nie
później niż do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego lub w momencie ich wystawienia.
§ 39
Cele i zadania Zespołu Wychowawczego
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” istnieje Zespół
Wychowawczy, zwany dalej ZW, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni
szkoły. Przewodniczącego Zespołu powołuje dyrektor szkoły. Dokumentację ZW stanowią
protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawczego. Spotkania ZW odbywają się zgodnie
z harmonogramem planu pracy Rady Pedagogicznej.
2. Zadania jakie stawia przed sobą ZW to:
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1) diagnozowanie sytuacji życiowej uczniów oraz opracowanie wykazu osób wymagających
szczególnej pomocy w zakresie opieki i wychowania;
2) programowanie działalności wychowawczej poprzez:
a. opracowanie celów szczegółowych realizowanych w ramach tematycznych godzin
wychowawczych,
b. przygotowanie planów pracy wychowawcy klasowego,
c. w szkole realizuje się programy profilaktyczne zgodne z programem wychowawczym;
3) pomoc wychowawcom w doskonaleniu ich pracy zawodowej oraz w przygotowaniu
oddziaływań wychowawczych wobec uczniów (doradztwo, udostępnianie planów pracy
wychowawcy klasowego, realizowanie wskazanych przez wychowawców tematów).
4) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych;
5) wspieranie działań wychowawców opiekunów poszczególnych klas;
6) koordynowanie działań profilaktyczno–wychowawczych;
7) typowanie uczniów do różnych form pomocy i opiniowanie z tym związanych wniosków;
8) propagowanie wymiany doświadczeń w pracy wychowawczej z młodzieżą;
9) koordynowanie całokształtu zagadnień wychowawczych w szkole.
§ 40
Cele i zadania Komisji Przedmiotów Humanistycznych
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzyńskiego „HUBALA” istnieje Komisja
Przedmiotów Humanistycznych, zwana dalej KPH, w skład której wchodzą nauczyciele języka
polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarze, nauczyciele religii
i przysposobienia obronnego. Przewodniczącego KPH powołuje dyrektor szkoły. Dokumentację
stanowią protokoły z posiedzeń KPH. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przewodniczącego.
2. Zadania, jakie stawia przed sobą KPH, to:
1) podnoszenie metodycznego i merytorycznego przygotowania do lekcji poprzez planowanie
i realizowanie:
a) pracy samokształceniowej w komisji,
b) prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych,
c) udział w konferencjach metodycznych, kursach, radach szkoleniowych, warsztatach,
d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie metod pracy.
2) przygotowanie rozkładów materiałów nauczania;
3) wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w procesie lekcyjnym;
4) ustalenie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów;
5) ustalenie spisu podręczników w poszczególnych klasach;
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6) określenie wyboru lektur;
7) realizacja założeń programowych „Dziedzictwa kulturowego”;
8) przeprowadzenie badań diagnostycznych klasach pierwszych;
9) rozbudzenie aktywności i inicjatywy młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych (koła, fakultety,
kluby dyskusyjne);
10) przeprowadzenie matury próbnej z języka polskiego;
11) opracowanie zagadnień i szczegółowych pytań na ustne egzaminy dojrzałości;
12) organizacja konkursów wewnątrzszkolnych (np.: recytatorskiego, ortograficznego) oraz
olimpiad i konkursów na etapie szkolnym;
13) stałe uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej;
14) roztoczenie opieki nad młodzieżą;
15) wykorzystanie techniki komputerowej oraz informacyjnej (Internet) w pracy pedagogicznej
oraz współpraca z nauczycielami informatyki.
§ 41
Cele i zadania Komisji Przedmiotów Przyrodniczych
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” istnieje Komisja
Przedmiotów Przyrodniczych, zwana dalej KPP, w skład której wchodzą nauczyciele
matematyki, fizyki, chemii, informatyki, geografii, biologii. Przewodniczącego KPP powołuje
dyrektor szkoły. Dokumentację stanowią protokoły z posiedzeń KPP. Spotkania odbywają się
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego.
2. Cele i zadania, jakie stawia przed sobą KPP, to:
1) przygotowanie rozkładów materiałów nauczania;
2) przygotowanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów;
3) ustalenie spisu podręczników w poszczególnych klasach;
4) dokonanie wyboru zbiorów zadań, zeszytów ćwiczeń, tablic;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenia metod pracy nauczycieli;
6) doskonalenie nauczycieli (studia, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, rady
szkoleniowe);
7) samokształcenie nauczycieli poprzez udział w lekcjach koleżeńskich;
8) przeprowadzanie badań diagnostycznych;
9) organizacja konkursów wewnątrzszkolnych;
10) pomoc uczniom.
§ 42
Cele i zadania Komisji Wychowania Fizycznego
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” istnieje Komisja
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Wychowania Fizycznego, zwanego dalej KWF, w skład której wchodzą nauczyciele uczący
wychowania fizycznego. Przewodniczącego KWF powołuje dyrektor szkoły. Dokumentację
stanowią protokoły z posiedzeń KWF. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przewodniczącego.
2. Cele i zadania Komisji Wychowania Fizycznego:
1) podnoszenie metodycznego i merytorycznego przygotowania do lekcji przez planowanie
i realizowanie:
a) pracy samokształceniowej w komisji,
b) prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych,
c) udział w konferencjach metodycznych,
d) udział w szkoleniach ODN,
2) wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania w procesie lekcyjnym;
3) przyjęcie i zatwierdzenie rozkładów materiału dla wszystkich klas z w-f;
4) doskonalenie form realizacji zajęć poprzez stosowanie jednolitych kryteriów oceniania oraz
testów sprawności motorycznej;
5) udział w zawodach międzyszkolnych w wybranych dyscyplinach ujętych w kalendarzu
rozgrywek, a także w biegach masowych;
6) zaplanowanie i przeprowadzenie imprez rekreacyjno- sportowych dla uczniów, nauczycieli
i pracowników administracji (Dzień Sportu, międzyszkolne mecze kontrolne, rozgrywki
międzyklasowe);
7) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz środowiska lokalnego w okresie
ferii zimowych;
8) rozbudzenie aktywności i inicjatywy młodzieży na zajęciach sportowych;
9) przygotowanie i realizowanie planu wykorzystania siłowni szkolnej przy współdziałaniu
z planem szkolnym dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych;
10) roztoczenie opieki nad młodzieżą z wadami postawy w ramach zajęć lekcyjnych;
11) racjonalne wykorzystanie sali gimnastycznej zarówno do zajęć obowiązkowych, jak
i rekreacyjno-sportowych.
12) rozwijanie współpracy ze środowiskiem sportowym dla wzbogacenia oferty skierowanej do
młodzieży, jak i poprawy ilości i jakości zajęć sportowych.
13) inspirowanie i realizacja zadań,
a) prowadzenie gabloty informacyjno-sportowej,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) zakup nagród i dyplomów dla wyróżniających się sportowców,
d) udział uczniów w zakupie sprzętu sportowego w ramach uzupełniania bazy szkolnej,
e) wzbogacanie

infrastruktury

sportowej

poprzez

zaproponowanie

wykonania
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poszczególnych urządzeń w formie pracy dyplomowej.
14) aktywizowanie uczniów do współorganizowania (sędziowanie, dokumentowanie techniką
komputerową zawodów) imprez sportowych na terenie szkoły;
15) modernizacja i naprawa sprzętu sportowego oraz boisk sportowych na terenie
przyszkolnym;
16) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami na zawodach międzyszkolnych;
17) współpraca z pielęgniarką szkolną;
18) wykorzystanie techniki komputerowej oraz informacyjnej (Internet) w pracy pedagogicznej
oraz współpraca z nauczycielami informatyki;
19) ukazanie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie wycieczek
sportowo-rekreacyjnych.
§ 43
Cele i zadania Komisji Przedmiotów Zawodowych Mechanicznych
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” istnieje Komisja
Przedmiotów Zawodowych, zwana dalej KPZ, w skład której wchodzą nauczyciele przedmiotów
zawodowych. Dokumentację stanowią protokoły z posiedzeń KPZ. Spotkania odbywają się
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego.
2. Cele i zadania KPZ:
1) przyjęcie i zatwierdzenie rozkładów materiału dla wszystkich klas z przedmiotów
zawodowych;
2) doskonalenie form realizacji zajęć;
3) stosowanie jednolitych kryteriów oceniania;
4) podnoszenie metodycznego i merytorycznego przygotowania do lekcji przez planowanie
i realizowanie:
a) samokształcenia nauczycieli poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych,
b) pracy samokształceniowej w komisji,
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie metod pracy nauczycieli,
d) doskonalenie nauczycieli (studia, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, rady
szkoleniowe).
5) wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w procesie lekcyjnym;
6) rozbudzenie aktywności i inicjatywy młodzieży na zajęciach szkolnych;
7) organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych (BHP, i inne);
8) pomoc w rozwijaniu przez ucznia umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz
indywidualnych zainteresowań;
9) przygotowanie i zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji (Internet,
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czasopisma techniczne, poradniki);
10) zapewnienie możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy, umiejętności i kształtowania
postaw moralnych warunkujących uczestnictwo w życiu zawodowym;
11) opieka nad młodzieżą z trudnościami dydaktycznymi w ramach zajęć dydaktycznowyrównawczych;
12) aktywizowanie uczniów zdolnych do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (koła
przedmiotowe);
13) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami biorącymi udział w konkursach
międzyszkolnych;
14) realizacja założeń programowych „Dziedzictwa Kulturowego”;
15) ustalenie spisu podręczników dla poszczególnych klas;
16) stałe uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej (ciekawe pozycje z wiedzy technicznej);
17) udział w komisjach nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje uczniów;
18) wykorzystanie techniki komputerowej oraz informacyjnej (Internet) w pracy pedagogicznej
oraz współpraca z nauczycielami informatyki;
19) modernizacja i naprawa pomocy naukowych;
20) organizowanie wycieczek dydaktycznych;
21) korelowanie pomiędzy kształceniem ogólnokształcącym a zawodowym.
§ 44
Cele i zadania Komisji Przedmiotów Fryzjerskich
1. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” istnieje Komisja
Przedmiotów Fryzjerskich, zwana dalej KPF, w skład której wchodzą nauczyciele przedmiotów
fryzjerskich.
2. Cele i zadania KPF obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
wyników nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
6) ustalenie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
7) konsultowanie planów dydaktycznych nauczycieli.

63

Rozdział 7
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 45
Postanowienia ogólne
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania;
3. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, śródroczną
i roczną, ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę
zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę
zawodu.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać 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.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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§ 46
Formy oceniania wewnątrzszkolnego
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych

śródrocznych

i

rocznych

ocen

klasyfikacyjnych

z

obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
§ 47
Wymagania edukacyjne
1. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów formułują nauczyciele.
2. Wymagania edukacyjne z tego samego przedmiotu w klasach równoległych są jednakowe
i oparte na podstawach programowych.
3. Nauczyciele w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego informują uczniów
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów. Powyższe informacje uczniowie zapisują w zeszytach
przedmiotowych.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
5. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami, zapoznają rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi obowiązującymi w szkole, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz
zasadami oceniania zachowania.
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§ 48
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
1. Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach ucznia powinny być:
1) wypowiedź ustna;
2) prace pisemne;
3) prace domowe;
4) testy szerokiego użytku;
5) prace o charakterze praktycznym wykonywane w czasie zajęć lekcyjnych;
6) inne formy.
2. W każdym semestrze i z każdego przedmiotu uczeń uzyskuje określoną liczbę stopni szkolnych:
przy jednej godzinie lekcyjnej minimum trzy oceny.
3. Odpowiedzi ustne ucznia dotyczą trzech ostatnich lekcji.
4. Prace pisemne z określonej partii materiału oraz sposoby oceniania powinny być zapowiedziane
na tydzień wcześniej.
5. Z trzech ostatnich zajęć lekcyjnych mogą być przeprowadzone sprawdziany pisemne
kilkuminutowe bez uprzedniej zapowiedzi.
6. W ciągu dnia może być jeden sprawdzian zapowiedziany oraz 1-2 kartkówki.
7. Prace pisemne powinny być sprawdzone w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Nie można
zrobić drugiego sprawdzianu, jeżeli poprzedni nie został oddany.
§ 49
Szczegółowy Przedmiotowy System Oceniania
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
2. W ocenianiu nauczyciel stosuje zasady:
1) częstotliwości – uczeń oceniany jest na bieżąco;
2) jawności – uczeń zna kryteria oceniania, zakres materiału oraz formy pracy podlegające
ocenie;
3) różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom dają możliwość uzyskania wszystkich
ocen.
3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania h i rocznych ocen klasyfikacyjnych
wynikających z podstawy programowej oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
4. Celem oceny ucznia jest:
1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego
postępach w nauce;
2) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach oraz
trudnościach ucznia w nauce;
3) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej;
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażane są w stopniach wg. skali:
1) stopień celujący (6, cel);
2) stopień bardzo dobry (5, bdb);
3) stopień dobry (4,db);
4) stopień dostateczny (3, dst);
5) stopień dopuszczający (2, dop);
6) stopień niedostateczny (1, ndst.)
6. Progi procentowe przy przeliczaniu na stopień szkolny z prac pisemnych:
0 – 39% stopień niedostateczny
40 – 59% stopień dopuszczający
60 – 79% stopień dostateczny
80 – 89% stopień dobry
90 – 94% bardzo dobry
95-100% stopień celujący
7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
1) Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i
ponadto:
a) jego wiedza i umiejętności wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,
c) cechuje go poprawny język, styl i swoboda w posługiwaniu się fachową terminologią,
d) potrafi zinterpretować fakty, uogólnić je i przeanalizować,
e) uczestniczy, osiągając bardzo dobre wyniki, w wewnątrzszkolnych przedmiotowych
konkursach oraz w pozaszkolnych olimpiadach.
2) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i
ponadto:
a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
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b) samodzielnie, korzystając z różnych źródeł zdobywa wiadomości w celu rozwiązania
problemów teoretycznych i praktycznych,
c) potrafi łączyć wiedzę zdobytą w trakcie wszystkich zajęć zawodowych,
d) swobodnie posługuje się fachową terminologią,
e) samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe,
f) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
g) jest bardzo aktywny na zajęciach,
h) opanował wszystkie wiadomości objęte programem nauczania.
3) Na ocenę dobrą uczeń:,
a) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
b) zna i interpretuje podstawowe terminy,
c) samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe o niewielkim stopniu trudności,
d) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości
zagadnień z danego przedmiotu.
4) Na ocenę dostateczną uczeń:
a) zna podstawowe terminy fachowe, ale nie zawsze właściwie je stosuje,
b) wyjaśnia, z pomocą nauczyciela, ważniejsze zagadnienia,
c) rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, zadania problemowe o niewielkim stopniu trudności,
d) wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości,
e) starannie prowadzi zeszyt do przedmiotu,
f) umiejętnie pracuje z podręcznikiem na lekcji i w domu.
5) Na ocenę dopuszczającą uczeń:
a) zna znaczenie podstawowych terminów, potrafi je właściwie stosować,
b) przy rozwiązywaniu zadań problemowych czasami korzysta z pomocy nauczyciela,
c) pomimo braków w wiedzy wykazuje chęć współuczestniczenia w lekcjach, jest
zaangażowany i aktywny.
6) Na ocenę niedostateczną uczeń:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie
programowej, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) ma lekceważący stosunek do nauki, nie prowadzi systematycznie zeszytu.
8. Sposoby sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych
1) Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach ucznia są:
a) prace pisemne – sprawdziany z działów,
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b) kartkówki,
c) odpowiedź ustna,
d) prace domowe,
e) inne formy.
2) W każdym semestrze uczeń uzyskuje: przy jednej godzinie lekcyjnej minimum trzy oceny, przy
dwóch godzinach lekcyjnych minimum pięć ocen, co jest podstawą do wystawienia oceny.
3) Zakres odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji.
4) Prace pisemne – sprawdziany z działów powinny być zapowiedziane na tydzień wcześniej.
5) Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.
6) Prace powinny być sprawdzone w termie nie dłuższym niż 14 dni.
7) Uczeń, który wyraża chęć poprawy na ocenę wyższą musi mieć zaliczone sprawdziany na tę
ocenę. Sprawdziany muszą być zaliczone na ocenę, na którą uczeń się poprawia. Termin
poprawy ustalany jest z nauczycielem.
8) Dopuszczalna ilość sprawdzianów w technikum w ciągu tygodnia wynosi trzy, natomiast
w branżowej szkole jeden.
§ 50
Zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, języka obcego
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej (gdy zwolnienie z zajęć przekracza 50 % godzin zajęć).
4. W przypadku czasowego zwolnienia ucznia zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
nieprzekraczającego 50% zajęć, należy ucznia klasyfikować.
5. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zwolnienie lekarskie do szkoły w ciągu jednego tygodnia od
daty wystawienia przez lekarza.
6. Przed podjęciem decyzji przez dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
informatyki uczeń ma obowiązek zgłosić się z tym zwolnieniem do pielęgniarki szkolnej. Fakt
ten powinien być potwierdzony przez pielęgniarkę na zwolnieniu lekarskim.
7. Po zatwierdzeniu zwolnienia przez dyrektora szkoły, uczeń przedstawia zwolnienie
nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki.
8. Nauczyciel ma obowiązek zanotować okres zwolnienia w dzienniku lekcyjnym.
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9. Następnie uczeń dostarcza zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki,
wychowawcy klasy, który dołącza zwolnienie do dokumentacji, która znajduje się
w sekretariacie szkoły.
10. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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 nowożytnego.
11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 51
Ocena zachowania uczniów śródroczna, roczna, końcowa
1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną, śródroczną, końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania, ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
3. Kryteria szczegółowe stosowane przy ustalaniu ocen:
1) wzorowe dla ucznia:
a) jeżeli może być on wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
b) bierze aktywny udział w życiu szkoły,
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c) reprezentuje godnie szkołę na zewnątrz,
d) w stosunku do nauki cechuje go szczególnie: pracowitość, systematyczność, aktywność,
e) aktywnie uczestniczy w pracach społecznych;
2) bardzo dobre dla ucznia:
a) pilnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie spóźnia się, nie opuszcza samowolnie zajęć,
usprawiedliwia nieobecności,
b) jest odpowiedzialny, uczciwy, uprzejmy i życzliwy w stosunku do nauczycieli,
pracowników szkoły, kolegów i innych uczniów,
c) dba o mienie szkoły,
d) nie posiada nałogów,
e) nie używa wulgarnego słownictwa;
3) dobre dla ucznia:
a) dla którego nie ma podstaw do wystawienia oceny wzorowej, a jego postawa nie wymaga
obniżenia oceny do poprawnej lub nieodpowiedniej,
b) który osiąga wyniki nauczania na miarę swoich możliwości przy pewnej mobilizacji ze
strony nauczycieli,
c) nie wywiązuje się niekiedy z powierzonych zadań, posiada wysoką kulturę osobistą,
d) sporadycznie opuszcza lekcje i spóźnia się,
e) nie ma nałogów;
4) poprawne dla ucznia, który:
a) dobrze wypełnia obowiązki ucznia, a w przypadku ich naruszenia stara się poprawić swoje
zachowanie,
b) niekiedy zdarzają mu się spóźnienia i wagary,
c) usprawiedliwia opuszczone godziny z opóźnieniem,
d) nie w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań,
e) sporadycznie wykazuje lekceważący stosunek do nauki, nauczycieli, pracowników szkoły
i kolegów;
5) nieodpowiednie dla ucznia, który:
a) często uchybia istotnym wymaganiom szkolnym,
b) nie wywiązuje się z powierzonych zadań,
c) spóźnia się na lekcje, wagaruje,
d) kłamie, używa wulgarnego słownictwa,
e) zachowuje się lekceważąco w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
f) stwierdzono u niego skłonności do nałogów (palenie papierosów, picie alkoholu i inne);
6) naganne dla ucznia, który:
a) wchodzi w kolizję z prawem,
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b) jego czyny zagrażają bezpieczeństwu innych (bójki, wymuszenia i inne zachowania
chuligańskie w szkole i poza nią),
c) niska frekwencja,
d) otrzymał naganę dyrektora szkoły;
4. Kryteria wpływające na obniżenie oceny:
1) palenie tytoniu, e-papierosa na terenie szkoły;
2) spożywanie alkoholu na terenie szkoły;
3) przynoszenie i rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy;
4) udział w kradzieżach;
5) prowokowanie bójek;
6) niszczenie mienia własnego i szkoły;
7) aroganckie zachowanie się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;
8) poniżanie godności innej osoby;
9) noszenie niewłaściwego obuwia;
10) brak identyfikatora;
11) nieobecności nieusprawiedliwione, w tym ucieczki z lekcji:
a) zachowanie wzorowe

0% godzin nieusprawiedliwionych,

b) zachowanie bardzo dobre

do 5% godzin nieusprawiedliwionych,

c) zachowanie dobre

do 10% godzin nieusprawiedliwionych,

d) zachowanie poprawne

do 15 % godzin nieusprawiedliwionych,

e) zachowanie nieodpowiednie

do 20% godzin nieusprawiedliwionych,

f) zachowanie naganne

powyżej 20 % godzin nieusprawiedliwionych.

12) unikanie udziału w uroczystościach szkolnych oraz niewłaściwe zachowanie się na nich.
5. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia .
6. Z ustalonymi ocenami wychowawca klasy zapoznaje uczniów przed radą klasyfikacyjną.
7. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. W przypadku rocznej oceny zachowania w skład komisji wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin
posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 52
Zasady informowania uczniów i rodziców o ocenach bieżących, klasyfikacyjnych
śródrocznych i rocznych
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Ocena z odpowiedzi ustnej jest przez nauczyciela umotywowana i podana uczniowi
bezpośrednio po jego odpowiedzi.
3. Prace pisemne powinny być przez nauczyciela sprawdzone w ciągu 2 tygodni i oddane do
wglądu uczniowi. Poprawione prace pisemne nauczyciel przechowuje na terenie szkoły do
końca roku szkolnego. Nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę zgodnie z zasadami zawartymi w
PSO.
4. Uczniowie i rodzice mają prawo zapoznać się z pracami pisemnymi w obecności
nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach w obecności wychowawcy lub dyrektora
szkoły.
5. Informacje o osiągnięciach uczniów wpisuje się do dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen.
6. Informowanie rodziców o bieżących wynikach i zachowaniu uczniów odbywa się poprzez:
1) zapisy w dzienniku elektronicznym;
2) rozmowy telefoniczne;
3) korespondencję listowną;
4) adnotacje w zeszycie przedmiotowym;
5) spotkania indywidualne podczas dni otwartych oraz zebrania z rodzicami.
7. Nie później niż 14 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
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zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z

zajęć edukacyjny i

przewidywanej

rocznej

ocenie

klasyfikacyjnej zachowania.
8. O przewidywanych ocenach rocznych wychowawca informuje uczniów, rodziców na 14 dni
przed radą klasyfikacyjną w formie zapisu w dzienniku elektronicznym.
9. Nie później niż 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych
rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, a wychowawca klasy rodziców o
przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
10. Informacja powinna być przekazana w następujący sposób:
1) uczniom na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych lub za pomocą wpisów w edzienniku;
2) rodzicom w formie pisemnej lub za pomocą wpisów do e-dziennika.

.
§ 53
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, pierwszy okres kończy się w ostatnim tygodniu nauki
przed przerwą zimową świąteczną, a drugi okres rozpoczyna się po przerwie świątecznej.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. 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 obowiązującej skali ocen.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena z dodatkowych zajęć nie ma
wpływu na promocję do klasy wyższej ani na ukończenie szkoły.
5. Ocena roczna albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych
obowiązkowych, z wyjątkiem oceny niedostatecznej jest ostateczna.
6. Uchylony.
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7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącym trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych i zachowania.
9. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
10. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
11. Nauczyciel o którym mowa w ust. 10 pkt. b), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
egzaminów poprawkowych.
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
14. Oceny śródroczne i roczne nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów własnoręcznie
wpisują do dziennika lekcyjnego na trzy dni przed radą klasyfikacyjną informując o nich
uczniów.
15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
16. Przewidywana ocena roczna wpisana jest w dzienniku elektronicznym w kategorii
przewidywana roczna. Jest ona tylko prognozą i może ulec zmianie na ocenę wyższą bądź
niższą.
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17. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie mają prawo, w ciągu trzech dni od
daty przekazania informacji, bądź publikacji w dzienniku elektronicznym przewidywanych
ocen rocznych, skierować pisemny wniosek do nauczyciela prowadzącego zajęcia
edukacyjne, o przygotowanie na piśmie planu pracy, którego realizacja umożliwi uczniowi
otrzymanie oceny wyższej od przewidywanej. Nauczyciel przygotowuje plan w ciągu 3 dni
od daty otrzymania wniosku.
18. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania planu.
19. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych.
20. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie mają prawo, w ciągu 3 dni od daty
przekazania informacji, bądź publikacji w dzienniku elektronicznym przewidywanych ocen
rocznych zachowania, skierować pisemny wniosek do wychowawcy, o przygotowanie na
piśmie planu pracy, którego realizacja umożliwi uczniowi otrzymanie oceny zachowania
wyższej od przewidywanej. Nauczyciel przygotowuje taki plan w ciągu 3 dni od daty
otrzymania wniosku.
21. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i zachowania.
22. Przewidywana ocena roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania może ulec zmianie.
§ 54
Ustalenia dotyczące egzaminów poprawkowych
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych lub dwóch, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych egzamin poprawkowy ma formę zadań
praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
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komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć
edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię
i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
10. Zestawy pytań o narastającym stopniu trudności wraz z kryteriami oceniania proponuje
egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
12. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń w termin do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
13. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 55
Egzaminy klasyfikacyjne
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. W dokumentach
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,niesklasyfikowany” lub
,,niesklasyfikowana”.
2. Egzaminy klasyfikacyjne wynikające z nieobecności ucznia przeprowadza się podczas
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klasyfikacji rocznej. Rozliczenie ucznia nieklasyfikowanego na semestr I dokonuje nauczyciel
danego przedmiotu przed klasyfikacją roczną.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą. Przy czym nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania
fizycznego.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć
edukacyjnych, których program nauczania przewiduje formy ćwiczeń praktycznych.
7 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa ust. 5 przeprowadza komisja, powołana
przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami W czasie egzaminu klasyfikacyjnego
mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę
zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu,
imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę klasyfikacyjną. Do
protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Nauczyciel zapoznaje ucznia z zakresem materiału i wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu
objętego egzaminem klasyfikacyjnym.
12. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel na podstawie wymagań edukacyjnych w taki
sposób, aby można było zastosować pełną skalę ocen.
13. Egzaminy klasyfikacyjne wynikające z różnic programowych, dla uczniów przychodzących
z innych szkół lub klas, przeprowadza się według powyższych zasad w następujących
terminach:
1) w pierwszym semestrze w ostatnim tygodniu listopada bieżącego roku szkolnego.
2) w drugim semestrze w przedostatnim tygodniu kwietnia bieżącego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zmienić ustalony wcześniej termin
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egzaminów.
14. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma prawo
przystąpić do egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem, że uczeń ten uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń lub jego
rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają że ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od
przeprowadzonego egzaminu.
15. Sposób uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z przedmiotów bądź zachowania:
1) warunkiem

uzyskania

wyższej

niż

przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie kryteriów na tę ocenę;
2) przyjmuje się tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:
a) uczeń po uzyskaniu od nauczyciela informacji o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie
rocznej zgłasza mu niezwłocznie zamiar spełnienia kryteriów na ocenę wyższą,
b) nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą niż
przewidywana,
c) nauczyciel wyznacza termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą,
d) uzyskana niższa ocena ze sprawdzianu nie wpływa na obniżenie oceny przewidywanej;
3) warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
jest spełnienie większości kryteriów na tę ocenę;
4) przyjmuje się tryb uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana:
a) uczeń po uzyskaniu od wychowawcy informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania niezwłocznie zgłasza mu na piśmie zamiar spełnienia
większości kryteriów na ocenę wyższą,
b) wychowawca wskazuje kryteria, których spełnienie jest warunkiem uzyskania oceny
wyższej niż przewidywana,
c) wychowawca ustala ocenę roczną zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, zespołu
klasowego oraz ocenianego ucznia, biorąc pod uwagę zmianę zachowania ucznia
względem oceny przewidywanej.
§ 56
Ustalenia dotyczące promowania i niepromowania uczniów
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne końcowe oceny
klasyfikacyjne.
2. Uczeń, który nie spełnia powyższych warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
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3. Uczeń, który chce powtarzać klasę, składa zaopiniowane przez wychowawcę podanie do Rady
Pedagogicznej przed radą plenarną.
4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższe
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.
§ 57
1. Na początku roku szkolnego uczniowie, rodzice zostają zapoznani z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania poprzez wychowawców klas.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania znajduje się u dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz
bibliotece szkolnej i stronie internetowej szkoły.
3. Uwagi i opinie dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania będą rozpatrywane
i zatwierdzane na kolejnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b,
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art.
44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom.
1) W/w dokumentacja za wyjątkiem prac pisemnych ucznia oraz ocen cząstkowych jest
udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na ich wniosek w sekretariacie szkoły
w obecności dyrektor lub wicedyrektora szkoły.
2) Uregulowania dotyczące wglądu do prac pisemnych uczniów oraz ocen cząstkowych dla
uczniów lub ich rodziców znajdują się w Rozdziale 8 w § 56 Statutu.
5. Wewnątrzszkolny system oceniania obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.
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Rozdział 8
Uczeń szkoły
§ 58
Uczeń szkoły
Prawa i obowiązki uczniów, instytucje oraz tryb składania skarg w przypadku nie przestrzegania
praw ucznia, określa katalog praw ucznia uwzględniający międzynarodowe konwencje, ustalony
wspólnie przez organy szkoły.
§ 59
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. Poszanowania godności własnej.
2. Wyrażania własnych opinii, posiadania własnych poglądów
3. Zdobywania wiedzy
4. Odpowiednich warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo.
5. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania.
6. Zapoznania z zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad klasyfikowania
i promowania oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.
7. Znać zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów, jest o tych
zasadach poinformowany przez nauczycieli na początku roku.
8. Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów
9. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
10. Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie lub trudności z prośbą
o dodatkowe wyjaśnienie i pomoc w ich opanowaniu.
11. Życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
biblioteki.
13. Wychowania w duchu tolerancji oraz poszanowania inności.
14. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
15. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach
działających w szkole.
16. Do pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub życiowej.
17. Korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych poza godzinami lekcyjnymi za zgodą
opiekuna gabinetu, zgodnie z regulaminem pracowni.
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18. Uczeń biorący udział w olimpiadzie przedmiotowej ma prawo do indywidualnego toku
nauczania w okresie jednego tygodnia przed eliminacjami okręgowymi i dwóch tygodni przed
eliminacjami centralnymi.
19. Uczniowi reprezentującemu szkołę w zawodach sportowych przysługuje prawo do zwolnienia
z zajęć lekcyjnych.
20. W sytuacjach konfliktowych klasa ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowanym
wnioskiem o zmianę wychowawcy.
21. Przedstawienia wychowawcy, dyrekcji szkoły swoich problemów i uzyskania pomocy.
22. Odwołać się od wystawionej oceny z zachowania do Rady Pedagogicznej.
23. Do powtarzania oddziału pod warunkiem, że Rada Pedagogiczna wyrazi na to zgodę.
24. Wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
25. Pomocy medycznej.
26. Pomocy w wyborze dalszego kształcenia.
27. Nauczania indywidualnego.
28. Nauczania własnej religii (wyznania).
29. Odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i feriach.
30. Do informacji o terminach i zakresie sprawdzianów (z tygodniowym wyprzedzeniem).
31. Do lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem.
32. Do otrzymania w ciągu dwóch tygodni sprawdzonej i ocenionej pracy.
33. Do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji (przed lekcją) zgodnie z zapisem PSO.
§ 60
Instytucje oraz tryb składania skarg
1. W przypadku konfliktu z nauczycielami albo naruszenia jego praw uczeń może zwracać się do
Samorządu Uczniowskiego, dyrektora w celu rozpatrzenia sprawy.
2. Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, a do
czasu ostatecznej decyzji ma prawo uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
3. Uczeń ma prawo zwracać się do Rzecznika Praw Ucznia mającego dobry kontakt z uczniami,
wybranej przez uczniów a nie przez nauczycieli.
4. Rzecznik Praw Ucznia współpracuje z rzecznikiem Praw Dziecka.
§ 61
Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1. Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy.
2. Systematycznie i punktualnie chodzić na zajęcia szkolne.
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3. Odnosić się w sposób kulturalny i z szacunkiem do nauczycieli, uczniów i innych pracowników
szkoły.
4. Dbać o kulturę słowa na co dzień.
5. Dbać o estetyczny i schludny wygląd, dostosowany do sytuacji: na co dzień obowiązuje strój
oficjalny, a w święta galowy:
1) strój oficjalny:
a) chłopcy: długie spodnie, bluzy, koszule, podkoszulki w stonowanych kolorach
b) dziewczęta: zakryte ramiona i plecy, dłuższe bluzki zakrywające okolice brzucha, spódnica
nie krótsza niż dwa palce przed kolano;
3) strój galowy:
a) chłopcy: długie, spodnie o ciemnych kolorach, biała bluzka
b) dziewczęta: spódnica nie krótsza niż dwa palce przed kolano, biała bluzka z zakrytymi
placami i ramionami.
6. Dbać o dobre imię szkoły, znać jej historię.
7. Znać historię i działalność patrona szkoły.
8. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
9. Zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią.
10. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności.
11. Podporządkować się zaleceniom władz szkolnych.
12. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się przejawom
wulgarności i brutalności.
13. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
14. Oddawać wierzchnie okrycie do szatni po przybyciu do szkoły.
15. Pozostawać w czasie przerw na terenie szkoły.
16. Ponosić odpowiedzialność za podjęte zadanie.
17. Dbać o higienę i zdrowie własne i innych.
18. Troszczyć się o mienie szkoły.
19. Najpóźniej do 5-go każdego miesiąca dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności.
20. Rozwiązywać problemy metodami niekonfliktowymi i nie siłowymi.
21. Przestrzegać Statutu Szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów.
22. Mieć przy sobie legitymację uczniowską i przypięty identyfikator.
23. Rozliczać się ze szkołą (karta obiegowa) pod koniec roku szkolnego.
24. Chodzić po szkole w zmienionym obuwiu.
25. Posiadać strój sportowy z wychowania fizycznego ustalony przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
26. Rezygnacji z korzystania z jakiejkolwiek funkcji telefonu komórkowego w trakcie zajęć,
83

telefon musi być schowany i wyłączony. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wykorzystanie
telefonów podczas lekcji do celów edukacyjnych.
27. Przestrzegać zakazu spożywania posiłków w trakcie zajęć edukacyjnych.
28. Przestrzegać zakazu obowiązującego na terenie szkoły dotyczącego spożywania alkoholu,
nikotyny, e-papierosów, dopalaczy i innych środków odurzających.
29. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego z wychowania fizycznego na cały rok szkolny lub
pierwszy semestr do 30 września lub w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia drugiego semestru
30. Powiadomienia szkoły o dłuższej nieobecności w przeciągu trzech dni,
32. Uczniowie pełnoletni mogą sami usprawiedliwiać swoje nieobecności według powyższych
zasad.
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Rozdział 9
Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym
§ 62
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu, której
celem jest udzielanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej, a także wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
2. Powyższe cele są realizowane m.in. poprzez:
1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej,
2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o udzieleniu zezwolenia na
indywidualny tok lub program nauki,
3) kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne,
4) obniżenie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu stosownie do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.
§ 63
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży,
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli
programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole,
3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) znajomości zasad przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, egzaminów poprawkowych,
kwalifikacyjnych, sprawdzających i maturalnych,
5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i trudności w nauce w drodze kontaktów indywidualnych i telefonicznych z nauczycielami
oraz drogą elektroniczną,
6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego
dziecka,
7) uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka na koniec
semestru lub roku szkolnego.
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3. Formy współpracy Dyrektora szkoły z rodzicami:
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in.
organizacją

szkoły,

zadaniami

i

zamierzeniami

dydaktycznymi,

wychowawczymi

i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów
przyjętych do klas pierwszych,
2) udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących
problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich w uzgodnionym
terminie.
4. Zakres współdziałania Dyrektora szkoły z rodzicami:
1) doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
2) poprawa warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,
3) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących
pracy szkoły, za pośrednictwem Rady Rodziców.
5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego,
2) wspólne spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców klas pierwszych, pedagoga i pielęgniarki
z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych,
3) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora szkoły),
4) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
5) ustalenie form pomocy,
6) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
7) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
8) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów
itp.),
9) zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach,
biwakach, studniówkach, imprezach sportowych,
10) zapoznanie

z

procedurą

oceniania

i

klasyfikowania

uczniów

oraz

zasadami

usprawiedliwiania nieobecności uczniów,
11) indywidualne kontakty mogą być realizowane poprzez:
a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających niskie wyniki
w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji
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w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty
osobiste,
b) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za zgodą rodziców) do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
§ 64
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej
1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami
wyższymi i partnerami zagranicznymi.
3. Formami współdziałania są w szczególności:
1) wykłady i spotkania,
2) badania i konferencje naukowe,
3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
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Rozdział 10
Ceremoniał szkoły
§ 65
Sztandar szkoły
Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, którą
stanowi szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar
przechowywany jest na terenie szkoły w przeznaczonej na ten cel zamkniętej gablocie. Sztandar
przewożony jest na miejsce uroczystości przez wyznaczoną osobę, w pokrowcu.
§ 66
Poczet Sztandarowy
Poczet

Sztandarowy,

to

trzyosobowy

zespół

niosący

sztandar

podczas

uroczystości

z zastosowaniem ceremoniału szkolnego. Poczet Sztandarowy pełni funkcje reprezentacyjną.
Wraz z opiekunami i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły.
Skład Pocztu Sztandarowego:
- chorąży
- asysta (dwie uczennice)
Chorąży i asysta ubrani są odświętnie: chorąży – ciemny garnitur, biała koszula i ciemny
jednobarwny krawat, ciemne buty, asysta – białe bluzki i ciemne spódnice, ciemne buty. W czasie
uroczystości na powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
§ 67
Zasady rekrutacji Pocztu Sztandarowego
1. Poczet Sztandarowy typowany jest przez wychowawców klas spośród uczniów wyróżniających
się postawą, zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły. Po zapoznaniu się
z kandydatami każdy nauczyciel ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub pytania dotyczące
kandydatów.
§ 68
Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego
1. Kadencja trwa rok i może być przedłużona o kolejny rok decyzją RP.
2. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
klas maturalnych. Przed przekazaniem sztandaru nowemu Pocztowi odczytuje się uchwałę RP
z podaniem nazwisk nowego Pocztu Sztandarowego.
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3. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska zostają
wpisane do kroniki szkoły.
4. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich
obowiązków, jest wpisana do kroniki szkoły, a jej obowiązki przejmuje inna osoba nominowana
do tej funkcji
5. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun Pocztu wyznaczony przez dyrektora szkoły.
6. Postaw Pocztu Sztandarowego uczy nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
7. W sytuacji, gdy podczas uroczystości nie może uczestniczyć skład osobowy Pocztu, dopuszcza
się jednorazowe powołanie członka Pocztu.
8. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego, asysty, a w szczególności braku należytego
szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu
szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji decyzją Rady Pedagogicznej. W takim
przypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
§ 69
Insygnia pocztu sztandarowego
1. Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze (biało-czerwonej szarfy nie może zasłaniać żaden element
ubioru)
2. Białe rękawiczki.
3. Insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane w Izbie Pamięci.
§ 70
Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru
1. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru:
1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej,
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Święto Odzyskania Niepodległości,
5) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
W części oficjalnej: wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,
okolicznościowe przemówienia, odprowadzenie sztandaru.
3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar, który trzymają
uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte
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dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez
wychowawcę klasy.
4. Przekazanie sztandaru.
Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku
szkolnego.
5. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.
Wprowadzenia sztandaru: Prowadzący uroczystość:
1) Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczet sztandarowy wprowadzić. Uczniowie bez
nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce
uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba
trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy
pochylić pod kątem 45 stopni do przodu. Poczet zajmuje miejsce przodem do
zgromadzonych. Sztandarowy podnosi sztandar do pionu.
2) Do hymnu państwowego. Uczniowie odśpiewują hymn państwowy. W trakcie hymnu
sztandar pochylony jest pod kątem 45 stopni.
3) Po hymnie. Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Sztandarowy i asysta
przyjmują postawę „spocznij”. Sztandar znajduje się w pozycji pionowej.
4) Odprowadzenie sztandaru po części oficjalnej: Proszę wszystkich o powstanie. Baczność!.
Poczet sztandarowy sztandar szkoły odprowadzić (sposób zachowania się uczestników
i pocztu, jak podczas wprowadzania). Spocznij.
5) Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. Sztandar może uczestniczyć
w uroczystościach poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji, w uroczystościach
kościelnych, państwowych, regionalnych oraz uroczystościach pogrzebowych. W czasie
uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania
komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,
trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem
do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy
świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują
znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność”
lub „Spocznij”.
6) Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje
w następujących sytuacjach:
a. podczas Przeistoczenia, Podniesienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego
podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b. podczas opuszczania trumny do grobu;
c. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
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d. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczoną delegację; na każde
polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
§ 71
Dekoracja budynku flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi:
1. W święta państwowe i szkolne.
2. Na czas wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych.
3. Na wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym (np. podczas żałoby narodowej).
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Rozdział 11
Zasady rekrutacji
§ 72
Zasady rekrutacji
Rekrutacja do szkoły odbywa się według zasad ustalonych corocznie przez Zarządzenia
Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Zasady
rekrutacji uregulowane są w Regulaminie rekrutacji.
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Rozdział 12
Przechodzenie ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły
§ 73
Warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły
1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły,
do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli
prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
2. Uczeń klasy II technikum, który nie otrzymał promocji do klasy III z powodu uzyskania
niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia zawodowego, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.
3. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka
obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której
uczeń przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym
oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi,
wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi, albo
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego
uczył się w szkole, z której przechodzi.
4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego,
wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły.
§ 74
Egzaminy klasyfikacyjne i ich terminy
1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadzany jest przez
nauczyciela prowadzącego dany przedmiot, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły
nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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2. Termin i zakres materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym ustala się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
2) termin przeprowadzenia egzaminu;
3) zestawy zadań wylosowane przez zdającego;
4) wynik egzaminu i uzyskaną ocenę.
4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5. Ustała się, iż terminem nieprzekraczalnym dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla
uczniów przyjętych:
1) do dnia 31 sierpnia danego roku – jest 31 października danego roku;
2) do dnia 15 października danego roku – jest 10 stycznia roku;
3) do końca lutego danego roku – jest 30 kwietnia danego roku.
6. W wypadku klasy programowo najwyższej ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym dla
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego jest 10 stycznia danego roku szkolnego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego
terminu w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 75
Zaliczenie różnic programowych
1. Zaliczenie różnic programowych wynikających z niezrealizowania przez ucznia w poprzedniej
szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale odbywa się w formie
egzaminu ustnego przeprowadzanego przez nauczyciela uczącego dany przedmiot.
2. Termin i zakres materiału obowiązujący na zaliczeniu ustala nauczyciel i uczeń przystępujący do
zaliczenia.
3. Po przeprowadzonym zaliczeniu nauczyciel uczący danego przedmiotu odnotowuje ten fakt
w dzienniku lekcyjnym i wpisuje komentarz do oceny.
4. Ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym dla zaliczenia różnic programowych dla uczniów
przyjętych:
1) do dnia 31 sierpnia danego roku – jest 31 października danego roku;
2) do dnia 15 października danego roku – jest 10 stycznia danego roku;
3) do końca lutego danego roku – jest 30 kwietnia danego roku.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego
terminu w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu zaliczenia różnic programowych.
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§ 76
Wychowawca klasy
1. Obowiązkiem wychowawcy klasy, do której przyjęty został nowy uczeń, jest:
a) wpisanie ucznia na listę w dzienniku lekcyjnym,
b) przeprowadzenie rozmowy wprowadzającej z uczniem i jego rodzicem,
c) wypisanie arkusza ocen dla przyjętego ucznia,
d) sprawdzenie przed roczną radą klasyfikacyjną, czy uczeń przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego z wyznaczonego przedmiotu lub czy zaliczył w ustalonych z nauczycielem
terminach różnice programowe,
e) poinformowanie dyrektora o zaliczeniu przez ucznia bądź niezaliczeniu egzaminów
klasyfikacyjnych lub różnic programowych.
§ 77
Nauczyciel uczący w danym oddziale
1. W wypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
w oddziale z przedmiotów, które stanowią różnice programowe zobowiązany jest do:
1) przekazania uczniowi w terminie 14 dni od przyjęcia go do szkoły zakresu materiału
obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym z prowadzonego przez tego nauczyciela
przedmiotu i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym;
2) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu i złożenia go w sekretariacie szkoły;
3) określenia nie później niż w ciągu 14 dni zakresu materiału i terminu zaliczenia różnic
programowych i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym;
4) poinformowania wychowawcy o uzupełnieniu różnic programowych przez ucznia
w wyznaczonym terminie.
§ 78
Sekretariat szkoły
1. Pracownicy sekretariatu szkoły odpowiedzialni są za niezwłoczne poinformowanie ucznia i jego
rodzica o decyzji podjętej przez dyrektora.
2. Pracownicy sekretariatu szkoły w wypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły
odpowiadają za:
1) niezwłoczne wystosowanie pisma do szkoły, w której uczeń realizował dotychczas obowiązek
nauki, z prośbą o przesłanie kopii dokumentów związanych z jego wynikami nauczania;
2) niezwłoczne wystawienie legitymacji szkolnej;
3) niezwłoczne dokonanie wpisu nowo przyjętego ucznia do księgi uczniów.
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Rozdział 13
Nagrody i kary
§ 79
Nagrody i kary
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, tryb odwoływania się, przypadki określające
możliwości skreślenia ucznia z listy uczniów, określa Rada Pedagogiczna w porozumieniu
z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
§ 80
Rodzaje nagród
1. Pochwała wobec klasy i wpis do dziennika lekcyjnego za:
1) dobrą frekwencję;
2) pracę na rzecz szkoły (udział w akademiach, wystrój gablot tematycznych, prace porządkowe
na terenie szkoły, audycje radiowe);
3) udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach oraz zawodach sportowych;
4) kulturę osobistą i pomoc słabszym kolegom.
2. Nagrody książkowe na koniec roku szkolnego za:
1) dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
2) pracę w samorządzie uczniowskim;
3) osiągnięcia sportowe;
4) reprezentowanie szkoły w uroczystościach pozaszkolnych;
5) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (mogą zostać nagradzane w miarę
możliwości w postaci nagród rzeczowych).
3. Wpis (wraz z fotografią) do kroniki szkoły z podaniem dokładnych informacji przez
wychowawcę, zawierających całokształt pobytu ucznia w cyklu nauki.
4. Przyznanie zapomogi pieniężnej jako szczególnej formy wyróżnienia dla uczniów będących
w trudnej sytuacji materialnej i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
§ 81
Kary stosowane wobec ucznia
1. Uczeń karany jest za nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz regulaminów wewnętrznych
w szczególności za :
1) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych ( w tym opuszczanie zajęć edukacyjnych
bez usprawiedliwienia w wymiarze ponad 50% );
2) naruszenie porządku szkolnego;
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3) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, naruszenie nietykalności cielesnej;
4) niszczenie mienia szkoły;
5) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;
6) uchylony;
7) brutalność i wulgarność, chuligaństwo;
8) rozpowszechnianie obraźliwych treści naruszających godność drugiego człowieka,
9) postępowanie naruszające zasady współżycia społecznego;
10) niewłaściwe zachowanie na lekcjach, zajęciach praktycznych.
2. Przed podjęciem decyzji o ukaraniu ucznia, wychowawca, nauczyciel czy dyrektor szkoły jest
zobowiązany do wysłuchania jego wyjaśnień.
3. Szkoła stosuje następujące rodzaje kar:
1) upomnienie ustne wychowawcy klasy;
2) zawieszenie przez wychowawcę prawa do udziału w imprezach i wycieczkach
organizowanych przez szkołę (czas zawieszenie wyznacza wychowawca biorąc pod uwagę
rodzaj przewinienia);
3) nagana wychowawcy klasy;
4) uchylony;
5) nagana dyrektora szkoły na piśmie z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów)nagana może być udzielona w obecności rodziców ucznia ( prawnych opiekunów);
6) skreśleniem z listy uczniów.
4. Uchylony.
5. Od kary wymierzonej przez wychowawcę służy odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni
od daty wymierzenia.
6. Od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły służy odwołanie do Rady Pedagogicznej
w terminie 7 dni od daty wymierzenia lub doręczenia.
§ 82
Usunięcie ze szkoły
1. Uczeń może być usunięty ze szkoły za:
a. Udowodnione przestępstwo o charakterze chuligańskim: rozboje, kradzież.
b. Zachowanie nielicujące z godnością ucznia, w tym znęcanie się nad młodszymi
i rówieśnikami
c. Wejście w kolizję z prawem.
d. Spożywanie alkoholu i narkotyków.
e. Rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły.
f. Spowodowanie fałszywego alarmu bombowego.
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g. Stworzenie zagrożenia życia lub zdrowia uczniów lub pracowników szkoły.
2. Jeśli zastosowanie kar porządkowych oraz podjęte środki zaradcze nie przyniosły pożądanych
efektów oraz po wyczerpaniu przez szkołę innych możliwości oddziaływania wychowawczego.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć na wniosek Dyrektora szkoły lub członka Rady Pedagogicznej
uchwałę o skreśleniu ucznia z listy z w/ w przyczyn.
4. Karę skreślenia, stosuje się z pominięciem procedury wymienionej w ust. 8 wobec ucznia, który:
a. powtarza klasę, a jego frekwencja ( ponad 50% nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu
półrocza) i uzyskiwane oceny nie rokują szans na uzyskanie promocji;
b. nie został promowany do następnej klasy z powodu zaniedbania obowiązków;
c. otrzymał w roku szkolnym po raz drugi naganę dyrektora szkoły z wpisaniem do
dokumentacji ucznia;
d. świadomie i z rozmysłem zniszczył mienie szkolne znacznej wartości lub utrudnia sprawne
funkcjonowanie szkoły;
e. zachowuje się w sposób wulgarny, agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów
lub pracowników szkoły;
f. fałszuje dokumenty, dopuszcza się oszustw;
g. wnosi na teren szkoły broń, materiały wybuchowe, rozpylacze gazowe, petardy innych
przedmioty i substancje niebezpieczne itp.
h. był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających podczas zajęć lekcyjnych, imprezy
szkolnej organizowanej w szkole lub poza nią;
i. dopuścił się czynów łamiących prawo (np. kradzież, wymuszenia pieniędzy, rzeczy lub usług,
zastraszanie, podżeganie do przemocy, posiadanie i handel narkotykami i innymi środkami
odurzającymi);
j. wnosi lub używa na terenie szkoły środków odurzających, narkotyków i alkoholu oraz
zajmuje się ich rozpowszechnianiem na terenie szkoły oraz poza terenem szkoły;
k. dopuścił się czynów zagrażających zdrowiu i życiu uczniów i pracowników szkoły
(np. podłożenie bomby, wypuszczenie gazów czy cieczy trujących lub szkodliwych);
l. został zatrzymany w areszcie na okres dłuższy niż 48 godzin;
m. został skazany na mocy prawomocnego wyroku sądu;
n. nie wykonał obowiązków na rzecz społeczności szkolnej nałożonych decyzją o udzieleniu
kary.
o. nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
5. Przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną o skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor
powiadamia rodziców, jeśli uczeń jest pełnoletni powiadamia ucznia zgodnie z art. 61 KPA
wyznaczając termin i miejsce o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz
o możliwości wypowiedzenia się, przedstawienia opinii w sprawie.
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6. Skreślenia w drodze decyzji administracyjnej dokonuje Dyrektor szkoły po podjęciu uchwały
przez Radę Pedagogiczną, wykorzystaniu środków pomocy dla ucznia oraz po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego.
7. Decyzja w sprawie skreślenia ucznia z listy powinna zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego decyzję;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) przywołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie;
8) podpis.
8. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny tj. do Mazowieckiego Kuratora Oświaty Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Dyrektora
Szkoły.
9. Zgodnie z art. 130 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega
wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie, z wyjątkiem decyzji,
której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
10. Do czasu wykonania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczniów uczeń ma prawo
uczęszczania na zajęcia szkolne, z wyjątkiem decyzji, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności art. 108 KPA.
§ 83
Organy odwoławcze
1. Uczeń ma prawo złożyć razem z odwołaniem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
skreślenia przez Radę Pedagogiczną, wniosek ten musi być poparty stosownym zobowiązaniem
ucznia i jego rodziców i poręczeniem wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego klasowego lub szkolnego, Klasowej Rady Rodziców.
2. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek z odwołaniem w ciągu 7dni.
3. W przypadku podtrzymania przez Dyrektora swojej decyzji o skreśleniu ucznia z listy, Dyrektor
przesyła odwołanie z uzasadnieniem do organu wyższego stopnia – do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny tj. do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

§ 84
Rygor natychmiastowej wykonalności ( art. 108 KPA) nadaje się w przypadkach:
99

1. Gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.
2. Dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami.
3. Ze względu na inny interes strony.
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Rozdział 14
Postanowienia końcowe
§ 85
Postanowienia końcowe
1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół posiada odrębny Statut.
2. Regulaminy wewnętrzne Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz
przepisami prawa.
3. Regulaminy obowiązujące w Zespole Szkół:
1) Regulamin pracy;
2) Instrukcja Kancelaryjna;
3) Regulamin pracy biblioteki szkolnej;
4) Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej;
5) Regulamin organizowania wycieczek szkolnych;
6) Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;
7) Regulamin przeprowadzania skontrum w bibliotece szkolnej;
8) Regulamin Rady Pedagogicznej;
9) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
10) Regulamin korzystania z różnych form pożyczek na cele mieszkaniowe;
11) Regulamin przyznawania pomocy materialnej;
12) Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
13) Regulamin Rady Rodziców;
14) Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych;
15) Regulamin premiowania pracowników ekonomiczno–administracyjnych i obsługi;
16) Regulamin nagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
17) Regulamin oceny pracy nauczyciela;
18) Regulamin przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na wolne
kierownicze stanowiska urzędnicze;
19) Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych;
20) Regulamin kontroli wewnętrznej;
21) Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych;
22) Regulamin dyżurów nauczycieli;
23) Regulamin postępowania w razie wypadku;
24) Regulamin przeprowadzenia ewakuacji;
25) Regulamin rekrutacji.
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§ 86
1. Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie tablic i pieczęci
urzędowych.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic zawierających nazwę szkoły i pieczęci
wspólnych, zawierających nazwę Zespołu.
3. Zespół Szkół posiada wspólny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
4. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną wspólnie dla wszystkich szkół
zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji.
5. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
6. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek
każdego z działających w szkole organów. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące zmian
w Statucie, wymagają pozytywnej opinii co najmniej 2/3 składu Rady Pedagogicznej Zespołu.
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