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 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 60 ust. 1 (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 

256 poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, Dz. U. z 2004 r. Nr 10 poz. 71; Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zmianami. 

3. Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/211/10 z 22 września 2010 r. (decyzja Nr 1/2012). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624) z późn. 
zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 
Nr 199, poz. 2046) z późn. zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków 
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych z późn. zmianami. 

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142) z późn. zmianami. 

8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 249, Art 
35a, ust. 3 z późn. zmianami. 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i 
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) z późn. zmianami. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) z późn. zmianami. 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach 
i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) z późn. zmianami. 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, 
poz. 1042) z późn. zmianami. 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) z późn. zmianami. 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego  
w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2012 r. poz. 186). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
przypadków, w jakich do publicznej lub  niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć 
osobę, która ukończyła 15 lub 16 lat oraz przypadków, w  jakich osoba, która ukończyła 
gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs 
zawodowy z późn. zmianami. 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z późn. zmianami. 

17. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
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ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) z późn. zmianami.  
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184 ) z późn. zmianami. 
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 nr 244 poz. 1626) z późn. zmianami.  
20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r., poz. 60). 
21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz 59).  
22. Uchwała Rady Powiatu Nr XXX.17.2017 z 24 marca 2017 r. 
23. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1078) 
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, 

jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1731) 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) z późn . zmianami. 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9  sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591) z późn.  zmianami. 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ. U. 
2017r. poz. 1646) z późn. zmianami. 

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego (Dz. U. 2019 r. poz. 325). 

29. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1570). 
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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1) Szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Branżową szkołę I stopnia w 

Opatowie. 
2) Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 oraz Branżowej 

szkoły I stopnia w Opatowie. 
3) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela szkoły oraz wychowawcę internatu i 

innych pracowników pedagogicznych Szkoły. 
4) Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Branżowej szkoły I stopnia w Opatowie. 
5) Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę posiadająca kartę biblioteczną Branżowej szkoły 

I stopnia w Opatowie. 
6) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę nad nim. 
7) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ reprezentujący ogół rodziców uczniów 

szkoły. 
8) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organ reprezentujący ogół słuchaczy w 

szkole. 
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Opatowski. 
10) Organie nadzorującym Szkołę – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty. 
11) Podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe 

zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i 
szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń 
po zakończeniu etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze Szkoły, uwzględniane w 
programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 
egzaminacyjnych. 

12) Podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć obowiązkowe 
zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów 
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, 
niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w 
programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań 
egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane 
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia 
zawodowego. 

13) Kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej 
kwalifikacji. 

14) Kwalifikacyjnym kursie zawodowym dalej nazywanym KKZ - należy przez to rozumieć kurs, 
którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w 
zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 
zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. 

15) Egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego 
kwalifikację w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. 
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16) Podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. 
17) Pracodawcy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, w której uczniowie 

odbywają praktykę zawodową lub praktyczną naukę zawodu. 
18) SKW – należy przez to rozumieć Szkolne koło Wolontariatu działające w Szkole. 
19) Konsultacjach – należy przez to rozumieć zajęcia prowadzone w formie zaocznej dla 

słuchaczy  KKZ. 
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II INFORMACJE O SZKOLE  

 
 
 

§2. Nazwa szkoły – Branżowa szkoła I stopnia w Opatowie. 
 

§3. Siedziba szkoły - Opatów, ul. Juliusza Słowackiego 56. 
 
§4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Opatowski, mający siedzibę pod adresem - ul. 

Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie. 
 
§5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. 

 
§6. W skład Branżowej szkoły I stopnia wchodzą szkoły publiczne w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty i ustawy Prawo Oświatowe. Szkołę tworzą: 
1) branżowa szkoła I stopnia o 3 letnim cyklu kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów 

samochodowych, blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektronik, elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kelner, krawiec, kucharz, 
lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, 
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, , monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, pracownik 
pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik 
pomocniczy krawca, przetwórca mięsa, rolnik, stolarz, sprzedawca, ślusarz; 

2) internat; 
3) warsztaty szkolne; 
4)  w szkole możliwa jest organizacja formy kształcenia zawodowego dla dorosłych w postaci 

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie 
kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Warunki kształcenia reguluje regulamin KKZ 
obowiązujący w szkole. Kursy mogą być organizowane w kwalifikacjach w zakresie zawodów 
przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła. 

 
§7. Profile, zawody i kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół ustala Dyrektor w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem prowadzącym oraz Wojewódzką Radą 
Zatrudnienia w zależności od potrzeb rynku pracy, prognozy zapotrzebowania na pracownika w 
zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, potrzeb środowiska i 
możliwości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i 
specjalności szkolnictwa zawodowego. 

 
§8. Poszczególne specjalności i zawody w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. 
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III CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
 
 

§9. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz Ustawie – Prawo 
oświatowe poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wychowawcze, a jej 
głównym celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego oraz zapewnienie możliwości pobierania 
nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i 
zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  

 
§10. Do zadań szkoły należą w szczególności: 
1) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia  lub 

wykonywania wybranego zawodu; 
2) przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy; 
3) umożliwienie kształtowania i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań uczniów. 
4) troska o stałe podnoszenie poziomu etyczno - moralnego młodzieży, kształtowanie 

właściwych postaw obywatelskich, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 
zdrowia; 

5) umożliwienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, m.in. poprzez możliwość 
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 
w życiu społecznym; 

6) kształcenie w zakresie przedsiębiorczości; 
7) wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych i nawyków produkcyjnych; 
8) upowszechnianie kultury prawnej i zdrowotnej; 
9) zaznajamianie z zagadnieniami ochrony środowiska i międzynarodowymi akcjami 

ekologicznymi ruchów młodzieżowych; 
10) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i materialnej; 
11) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie; 
12) kształcenie kadr zawodowych na poziomie szkoły średniej w systemie zaocznym, kierowanie 

samodzielną nauką słuchaczy poprzez: 
a) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, 
b) systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w różnych formach w 

warunkach zapewniających jawność i obiektywność oceny, 
c) dostarczanie wiedzy słuchaczom o metodach i technice samodzielnego zdobywania 

wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemach wymiany i upowszechniania 
informacji, jak też o racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej, 

d) rozwijanie dociekliwości poznawczej, własnych uzdolnień i zainteresowań oraz 
umiejętności spostrzegania i posługiwania się zdobytą wiedzą, 

e) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze 
metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia. 

 
§11. Cele, o których mowa wyżej, szkoła osiąga w ramach obowiązkowych zajęć dydaktyczno – 
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wychowawczych (zajęcia lekcyjne, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe), zajęć 
nadobowiązkowych, zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
działalności pozalekcyjnej we współdziałaniu z Radą Rodziców, zakładami pracy, Samorządem 
Uczniowskim oraz środowiskiem lokalnym. 

 
§12. Zadania opiekuńczo - wychowawcze, kształcenia zawodowego i ogólnego są realizowane 

zgodnie z podstawami programowymi. 
 
§13. Szkoła określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w czasie zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

1) na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole, internacie i w 
warsztatach szkolnych za bezpieczeństwo młodzieży odpowiedzialny jest nauczyciel 
prowadzący zajęcia; 

2) w czasie wycieczek i wyjść szkolnych organizowanych przez szkołę oraz zajęć poza terenem 
szkoły odpowiedzialni są kierownik wycieczki i opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora 
szkoły zgodnie z opracowanym przez szkołę Regulaminem Wycieczek oraz Regulaminem 
wyjść uczniów Branżowej szkoły I stopnia w Opatowie poza teren szkoły; 

3) w czasie przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają nauczyciele 
pełniący dyżur (według sporządzonego harmonogramu); 

4) w czasie odbywania praktyk zawodowych za bezpieczeństwo młodzieży odpowiada zakład 
pracy zgodnie z zawartą umową; 

5) za bezpieczeństwo młodocianych pracowników w czasie odbywania praktycznej nauki 
zawodu odpowiadają zakłady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wychowanków w internacie określa Regulamin 
Internatu.  

 
§14. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale. 
 

§15. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania. 
 

§16. Opiekę wychowawczą nad klasą odbywającą zajęcia praktyczne powierza dyrektor 
nauczycielowi zawodu. 

 
§17. 1. Nauczyciel, który nie wywiązuje się z obowiązków wychowawcy bądź opiekuna 

klasowego może być na wniosek rodziców lub Rady Pedagogicznej zwolniony przez dyrektora z 
pełnienia funkcji wychowawcy/opiekuna klasy.  

 
2. Konieczny jest wniosek rodziców lub słuchaczy o zmianę wychowawcy klasy bądź opiekuna 
klasowego podpisany przez przynajmniej 2/3 stanu osobowego z odpowiednim uzasadnieniem. 
 
3. Rada Pedagogiczna analizuje wniosek i przedstawia opinię dyrektorowi, dyrektor podejmuje 
decyzję. 

 
§18. W związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole lub warsztatach szkolnych dyrektor może 

dokonać zmian wychowawców klasowych. 
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§19. Szkoła zabezpiecza bazę dydaktyczną konieczną do realizacji procesu dydaktycznego oraz 
kształtowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów zgodnie z ogólnymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny. 

 
§20. W szkole działa inspektor bhp oraz społeczny inspektor pracy, którzy wraz  

z Komisją do spraw przeglądów stanu technicznego i higieniczno - sanitarnego dokonują okresowych 
przeglądów pomieszczeń. Zalecenia pokontrolne Komisji realizuje dyrektor szkoły. 

 
§21.  Za stan bhp w szkole odpowiada dyrektor szkoły. 

 
§22. Organ prowadzący szkołę zapewnia opiekę zdrowotną dla każdego ucznia do ukończenia 19 

roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej na zasadach określonych przez prawo. 

 
§23. Szkoła zapewnia warunki lokalowe dla funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

 
§24. W zakresie profilaktyki wychowawczej szkoła rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów 

sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz opracowuje 
wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.  

 
§25. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 
profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej i 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
§26. W zakresie  opieki psychologiczno - pedagogicznej szkoła: 
1) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle 

niepowodzeń szkolnych; 
2)  udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rówieśniczych oraz 

powstających na tle konfliktów rodzinnych; 
3) przeciwdziała formom niedostosowania społecznego; 
4) sprawuje opiekę nad młodzieżą z problemami zdrowotnymi; 
5) opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją; 
6) organizuje współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w tym z poradniami 

specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 
pomoc uczniom i rodzicom. 

 
§27. W tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego uwzględnia się zagadnienia 

związane z bhp i tematyką prozdrowotną. 
 

§28. W zakresie pomocy materialnej szkoła organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom 
opuszczonym, osieroconym, z rodzin patologicznych i wielodzietnych zapewniając m. in.: 

1) stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa; 

2) zapomogi z funduszu Rady Rodziców. 
3) zapewnianie systematycznego kontaktu wychowawców i Rad Klasowych Rodziców z 
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rodzinami niewydolnymi wychowawczo; 
4) pomoc w postaci bezpłatnych lub częściowo odpłatnych obiadów w Internacie Szkolnym. 

 
§29. W sposób szczególny otacza opieką uczniów rozpoczynających naukę w szkole poprzez: 
1) zapoznanie uczniów z komórkami organizacyjnymi szkoły; 
2) dokładną analizę dokumentów uczniowskich przez wychowawców. 
3) przeprowadzanie przez wychowawców ankiet w celu rozpoznania warunków 
środowiskowych, w których żyje uczeń; 

4) obserwowanie lekcji wychowawczych w klasach I w miesiącach wrześniu 
 i październiku; 

5) organizowanie spotkań wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych 
we wrześniu każdego roku. 

 
 
 

 
IV ORGANY SZKOŁY  

 
 
 

§30. Organami szkoły są:  
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 
 
§31.  Dyrektor Szkoły w szczególności: 
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Rodziców i Radę Pedagogiczną - ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 
7) może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w 

przypadkach określonych w Statucie Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Uczniowskiego, a także w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do kuratora 
oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

8) odpowiada za przebieg i organizację egzaminu maturalnego i zawodowego, pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; 

9) organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych  
w odpowiednim rozporządzeniu; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

11) dokonuje oceny pracy nauczyciela po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady 
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Rodziców; 
12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
13) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom 

szkoły; 
14) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły; 

15) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, zakładami pracy  
i Samorządem Uczniowskim, może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz 
Wojewódzkim i Powiatowym Biurem Pracy zmieniać lub wprowadzać nowe profile 
kształcenia zawodowego; 

16) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej w związku z czym przygotowuje i 
prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania; 

17) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

18) odpowiada za realizację obowiązujących szkołę aktów prawnych oraz bieżących zadań 
zlecanych przez Kuratora Oświaty; 

19) za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska oraz powołuje swoich 
zastępców, kierownika organizacyjnego, kierownika warsztatów, kierownika internatu oraz 
kierownika szkolenia praktycznego; 

20) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oraz 
niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
22) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
23) W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą 

praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów, wykonuje te zadania i kompetencje lub upoważnia 
wybranego nauczyciela; 

24) publikuje w drodze własnego obwieszczenia jednolity tekst statutu. 
 
§32. Dyrektor szkoły na podstawie ustawy finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustala instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo – 
księgowych. Instrukcja określa: 

1) zasady przygotowania dokumentów księgowych; 
2) kontrolę dowodów księgowych; 
3) zasady obiegu dokumentów; 
4) obieg dokumentów księgowych. 
 
§33. Rada Pedagogiczna jest organem, w którego skład wchodzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni 

w szkole, warsztatach szkolnych i internacie, a z głosem doradczym osoby zapraszane przez 
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej (przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców, Służby Zdrowia, itp.) 

 
§34.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:   
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym m. in.: 
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a) udzielanie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach, 

b) udzielanie zgody na promocję do klasy lub na semestr programowo wyższy ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

c) wskazanie sposobu dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego dla 
zdających wymienionych w komunikacie CKE, a także wnioskowanie do dyrektora 
szkoły o wyrażenie zgody na dostosowanie warunków i formy dla osób nieujętych w 
komunikacie; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich 
projektów przez Radę Rodziców; 

6) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmiany; 
7) możliwość występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej; 
8) ustalanie sposobów wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 
9) ustalanie regulaminu swojej działalności; 
10) uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego; 

11) podejmowanie decyzji o przedłużeniu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 

12) ustalanie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wymagających od 
ucznia szczególnych predyspozycji do szkoły ponadpodstawowej. 
 

§35. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i dodatkowych, oraz organizację KKZ; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień; 
4) propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych; 

5) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły (również w trybie poza konkursem) i wicedyrektora 
szkoły  lub ich odwołania oraz powierzenie innego stanowiska kierowniczego w szkole lub 
jego odwołania; 

6) programy nauczania zgłoszone przez nauczycieli do dopuszczenia do użytku w szkole lub 
placówce, w tym program z doradztwa zawodowego i program wychowawczo - 
profilaktyczny oraz obowiązujące podręczniki i materiały edukacyjne; 

7) wniosek w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora; 
8) wniosek przedstawiony przez dyrektora o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się; 
9) organizację tygodnia pracy; 
10) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 
11) propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 
12) w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki oraz zezwolenia na indywidualny program 

nauki; 
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13) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczej  komisji 
dyscyplinarnej dla nauczycieli; 

14) zgodę na jednolity strój uczniowski, jego wzór oraz zasady noszenia. 
 

§36. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przez co 
najmniej 1/2 jej członków. 

 
§37.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 
§38. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach. 
 
§39. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów szkoły współdziałającą 

z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.  
 
§40. Wybory mające na celu wyłonienie Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku 

szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców. 
 
§41. Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności wg którego 

pracuje. 
 
§42. 1. Rada Rodziców ma prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów 

działających w szkole (do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego) i wokół szkoły 
(do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich 
sprawach szkoły lub placówki. 

 
2.  Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 
3) współudział w realizacji programu nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 
4) uchwalanie programu wychowawczo – profilaktycznego; 
5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, 

szkole i środowisku lokalnym; 
6) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 
7) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki; 
8) opiniowanie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego oraz innowacji pedagogicznej na 

terenie szkoły.  
9) prawo do wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły; 
10)  prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu 

działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację; 
11) prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju; 
12) prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego 

nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w 
postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring); 

13) prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny; 



 

14 

14) prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

§43. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania 
na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność 
opiekuńczo - wychowawczą. 

 
§44. W szkole działa Samorząd Uczniowski, a tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. 

 
§45. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 

 
§46. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących podstawowych praw 
uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do znajomości zasad szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania; 
4) prawo do organizacji życia szkolnego; 
5) prawo do redagowania i wydawania gazetek szkolnych; 
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

wolontaryjnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem; 
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 
§47. Samorząd ma również prawo do: 
1) wnioskowania o powołania rady szkoły; 
2) wnioskowania o wprowadzenie, zniesienie lub opinia o obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju i jego wzoru; 
3) wnioskowania o nadanie imienia szkole; 
4) opiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
5) opiniowania pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły; 
6) opiniowania wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów; 

 
 §48. Każdy z wyżej wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i 
podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w oddzielnych regulaminach. 
 
 §49. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły, a 
w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy szkoły, organizacji przestrzeni 
szkoły i terenu wokół niej.  
 
 §50. Współpraca odbywa się poprzez:  

1) wzajemne informowanie – samorząd uczniowski i rada rodziców są na bieżąco informowani o 
tym, co się dzieje w szkole i jakie są zamierzenia dyrektora i rady pedagogicznej, samorząd 
uczniowski i rada rodziców informują szkołę o swoich potrzebach i zamierzeniach;  

2) konsultacje - dyrektor i rada pedagogiczna dają samorządowi uczniowskiemu i radzie 

rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji;  

3) współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy dyrektorem, radą 
pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców, wszystkie organa są zaangażowane 
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w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie 

wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność;  

4) decydowanie – samorząd uczniowski lub rada rodziców samodzielnie podejmują decyzje, 
jedynie informując dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o jej kształcie.  
 

 §51. Żaden z organów szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw szkoły 
i społeczności szkolnej.  
 
 §52. Dyrektor szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli ich 
działalność narusza interesy szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.  
 
 §53. 1. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 
poszczególnych organów.  
 
2. Każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami. 
 
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga dyrektor szkoły, 
który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym rady rodziców lub z 
przewodniczącym samorządu uczniowskiego. 
 
4. W przypadku braku porozumienia organów na poziomie szkoły kompetencje do rozpatrzenia 
wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, a sprawę do rozstrzygnięcia organowi 
prowadzącemu przekazuje dyrektor szkoły.  
 
 §54. Dyrektor szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych, a w kwestiach wykraczających poza jego kompetencje kieruje je do 
odpowiednich organów. 
 
 
 

 
V ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
 

§55. W szkole powołane są następujące stanowiska kierownicze:  
1) wicedyrektor; 
2) kierownik warsztatów szkolnych; 
3) kierownik internatu; 
4) kierownik szkolenia praktycznego; 
5) główny księgowy; 
6) kierownik gospodarczy; 
7) kierownik organizacyjny. 

 
§56. W szkole która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
 
§57. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
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§58. 1. Szkoła zapewnia korzystanie z: 
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
5) szatni; 
6) gabinetu pedagoga szkolnego; 
7) pomieszczeń sanitarno – higienicznych. 
 

2. Zasady korzystania z pracowni przedmiotowych, obiektów sportowych, biblioteki i szatni 
szkolnych określają odrębne regulaminy. 

 
§59. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 21 kwietnia 
każdego roku.  

 
2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku. 

 
§60. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 
edukacyjnych. 

 
§61. 1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania w jednej klasie jest rok 

szkolny, który dzieli się na dwa półrocza 
 

2. Okres  nauki w KKZ to trwania kursu. 
  

§62. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,   przerw 
świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy Ministerstwa   Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie organizacji roku szkolnego. 

 
§63.  Programowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w pięciodniowym tygodniu 

pracy od poniedziałku do piątku, w soboty prowadzone mogą być zajęcia pozalekcyjne, sportowo - 
rekreacyjne, kulturalno – oświatowe. 

 
§64. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest zapoznać członków rady pedagogicznej,  rady rodziców 

oraz uczniów i słuchaczy z terminami dotyczącymi  organizacji roku szkolnego. 
 
§65. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone w szkole mogą być organizowane w formie 

stacjonarnej lub zaocznej w dowolnych terminach w trakcie roku szkolnego. 
1) zajęcia prowadzone w systemie zaocznym odbywają się co dwa tygodnie przez 2 dni a w 

uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni; w formie stacjonarnej odbywa się przez 3 
lub 4 dni w tygodniu w tygodniu; 

2) podstawową formą działalności są zajęcia praktyczne i laboratoryjne; 
3) kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w pracowniach szkolnych oraz w 

zakładach pracy i gospodarstwach rolnych na podstawie oddzielnych umów. 
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§66. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział do 35 uczniów (słuchaczy), którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych. 

 
§67. W klasach integracyjnych liczba osób nie powinna być większa niż 20 osób, w tym nie 

więcej niż 5 uczniów z niepełnosprawnościami. 
 
§68. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym. 
 
§69. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut, zajęć praktycznych 55 minut a zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych w internacie oraz zajęć rewalidacyjnych - 60 minut. 
 
§70. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę 
zawodu; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 
organizowane przez dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
 
§71. 1. Dyrektor dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach, dla których z treści 

programu nauczania wynika tego konieczność. 
 

2. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się na: 
1) obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 
więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 
komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 
24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 
liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień 
zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa podczas prowadzenia ćwiczeń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, terenoznawstwa, podstaw planowania i organizowania działań oraz 
strzelectwa - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z 
treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 
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5) zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 
ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. 

 
§72. W miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych dokonuje się podziału na grupy w 

nauczaniu języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, kół zainteresowań itp. 
 
§73. Poza systemem klasowo - lekcyjnym mogą odbywać się niektóre zajęcia nadobowiązkowe: 

kursy językowe, wycieczki, gimnastyka korekcyjno – wyrównawcza, zajęcia specjalistyczne i zajęcia 
Szkolnego Koła Sportowego. 

 
§74. 1. Liczba uczestników w grupie realizującej zajęcia nadobowiązkowe, finansowane z budżetu 

szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.  
 

2. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 5 
osób. 
 

§75. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych. 

 
§76. Zasady prowadzenia, rozliczania i odpowiedzialności za młodzież w czasie trwania 

wycieczek określają odrębne przepisy zawarte w Regulaminie wycieczek szkolnych 
 
§77. Zajęcia praktyczne dla uczniów Branżowej szkoły I stopnia są realizowane w warsztatach 

szkolnych. 
 
§78. Zajęcia w warsztatach szkolnych odbywają się w grupach liczących od 7 do 10 osób. 
 

§79. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa Regulamin Warsztatów 
Szkolnych. 

 
§80. Uczniowie oddziałów Branżowej szkoły I stopnia kształcący się jako młodociani pracownicy 

mają obowiązek uczęszczania na zajęcia z przygotowania zawodowego odbywającego się w formie 
nauki zawodu.  

 
§81. 1. Zajęcia  te  są  realizowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych lub u pracodawców 

posiadających wymagane kwalifikacje na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a 
pracodawcą  

 
2. Umowa zostaje zawarta w terminie przyjęcia kandydata do oddziałów Branżowej szkoły I stopnia i 
trwa  do 36 miesięcy.  
 
3. Do umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego obowiązkowo dołączany jest 
załącznik określający: zakres kształcenia zawodowego, dni tygodnia w których odbywają się zajęcia 
praktyczne u pracodawcy oraz sposób monitorowania realizacji programu nauczania 
 
4. W przypadku zerwania umowy między stronami uczeń ma obowiązek nawiązania stosunku pracy z 
innym pracodawcą w terminie do dwóch tygodni od zerwania poprzednio obowiązującej (w 
szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, do czterech tygodni).  
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5. W sytuacji gdy uczeń nie posiada aktualnej umowy i nie realizuje zajęć z praktycznej nauki zawodu 
zostaje skreślony listy uczniów. 

 
§82. Szkoła może prowadzić dla uczniów nauczanie indywidualne.  
 
§83. 1. Decyzję o organizacji nauczania indywidualnego wydaje Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym, dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły.  

 
2. Decyzja podejmowana jest na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
wydanego przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek 
rodzica uwzględniając wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniu.  
 
3. Zajęcia prowadzone są w miejscu pobytu ucznia. 
 

 §84. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. 

 
 §85. Innowacje organizacyjne lub metodyczne i eksperymenty pedagogiczne mają na celu 
poprawę skuteczności działania placówki i obejmują: 

1) zajęcia edukacyjne (całość lub część); 
2) szkołę (całą lub część – grupę, klasę). 
 
§86. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu możliwe jest po zapewnieniu odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych. 
 

§87. Innowacje podejmowane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, która może być 
podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 
§88. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć innowacyjnych, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi 

szkoły program zajęć zaopiniowany przez  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego z 
przedmiotu, z którego wprowadzona zostaje innowacja. 
 

§89. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać praw ucznia. 
 

§90. Szkoła może nawiązać współpracę z organizacjami lub instytucjami w celu realizacji 
prowadzonej innowacji po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 

§91.  Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały łączone.  
 

§92. Zajęcia z etyki są prowadzone w grupach międzyoddziałowych (międzyklasowych) tego 
samego poziomu, a zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych 
bez względu na poziom, także podczas wycieczek. 

 
§93. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki oraz nieuczęszczający 

na lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie mogą uzyskać zgodę na uczestnictwo w innych 
zajęciach lub przebywać pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 
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§94. Uczniowie mogą być zwolnieni z obecności na zajęciach wymienionych w §93 na wniosek i 

odpowiedzialność rodziców jeżeli odbywają się one na pierwszych lub ostatnich godzinach 
lekcyjnych. 
 

§95. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
Ministra Edukacji Narodowej, a w szczególności: 

1) księgi uczniów w wersji elektronicznej lub papierowej; 
2) dziennik elektroniczny, dziennik Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych; 
3) arkusze ocen; 
4) księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, 
5) protokoły przeprowadzonego zaliczenia kursu dla KKZ; 
6) ewidencję wydanych zaświadczeń dla KKZ. 
 
§96. Do księgi uczniów wpisuje się imię i nazwisko, datę, miejsce urodzenia, numer PESEL, adres 

zamieszkania ucznia, dane rodziców, datę przyjęcia do szkoły oraz oddział do którego ucznia 
przyjęto. W księdze odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły 
przez ucznia. 
 

§97. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do 
szkoły. 

 
§98. Wpisów w księdze dokonuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły niższego 

stopnia, dowodu osobistego lub innych dokumentów tożsamości ucznia. 
 
§99. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału uczniów elektroniczny dziennik lekcyjny, w którym 

dokumentuje się przebieg nauczania. 
 
§100. Do dziennika elektronicznego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

uczniów oraz daty, miejsca urodzenia, adresy ich zamieszkania. dane rodziców i adresy ich 
zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, tygodniowy plan zajęć 
edukacyjnych, a także imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. 

 
§101. W dzienniku elektronicznym dla uczniów wpisuje się obecność uczniów na zajęciach 

edukacyjnych, tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania. Fakt przeprowadzania zajęć edukacyjnych potwierdza 
nauczyciel poprzez zalogowanie się do systemu. 
 
 §102. Szkoła prowadzi także dzienniki innych zajęć w szczególności zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć 
rewalidacyjnych, doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego. 

 
§103. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen, którego wzór 

określają odrębne przepisy. 
 
§104. Wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, 

dzienniku lekcyjnym, protokołach Rady Pedagogicznej. Osoba wypełniająca arkusz ocen potwierdza 
podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano. 
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§105. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest 

uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. 
 
§106. Oceny z zajęć edukacyjnych, semestr i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w 

pełnym brzmieniu. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku: 
1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje „zwolniony”/”zwolniona” 
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się 

„nieklasyfikowany”/”nieklasyfikowana”. 
 
§107. W arkuszu ocen zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego 

odpisu oraz duplikatu, zezwoleniu na „indywidualny tok lub program nauki", sporządzeniu odpisu 
arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 

 
§108. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły: 
1) po co najmniej jednym roku nauki ucznia przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom 

ucznia, pełnoletniemu uczniowi kopię arkusza ocen; 
2) po okresie nauki krótszym niż rok nauki ucznia przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom 

ucznia, pełnoletniemu uczniowi zaświadczenie o przebiegu nauczania. 
  
§109. Udział ucznia w olimpiadach, konkursach, igrzyskach sportowych oraz osiągnięcia w 

aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu odnotowuje się na świadectwie 
szkolnym. 

 
§110. Szkoła po zakończeniu nauki przez uczniów dla każdego rocznika zakłada księgę arkuszy 

ocen. Księgę arkuszy ocen stanowią oprawione: wykaz uczniów, którzy w danym roku szkolnym 
ukończyli lub opuścili szkołę oraz ich arkusze ocen.  

 
§111. Szkoła prowadzi dokumentację KKZ, która obejmuje: 
1) program nauczania; 
2) dziennik zajęć; 
3) ewidencję wydanych zaświadczeń; 
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia. 
 
§112. Ewidencja wydanych zaświadczeń dla KKZ zawiera:  
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, 

a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego 
jej tożsamość; 

2) datę wydania zaświadczenia; 
3) numer zaświadczenia; 
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia. 
 
§113. Do dziennika zajęć  KKZ wpisuje się:  
1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 
2) nazwy zajęć edukacyjnych; 
3) liczbę godzin zajęć; 
4) tematy zajęć; 
5) zaliczenie zajęć. 
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§114. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały Rady Pedagogicznej, dotyczące 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, pisemne prace kontrolne i 
egzaminacyjne, zaświadczenia o przebiegu nauczania, protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy 
oraz zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki. 

 
§115. 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły po 
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 
§116.  1. W szkole zorganizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, mający 

na celu wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 
zawodowych oraz wspieraniu działań szkoły mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy 
ucznia.  

 
2. Jego adresatami są: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz środowisko lokalne.  
 
3. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami i ma charakter 
planowanych działań.  
 

§117. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
3) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej; 
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom; 
5) prowadzenie, w miarę możliwości, grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących 

uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
6) współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe, w szczególności z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 
specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

7) współpraca z pracodawcami; 
8) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia 

ustawicznego. 
 
§118. Działania zawarte w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

realizowane są przez doradców  zawodowych wspieranych przez wszystkich nauczycieli szkoły  w 
ramach:  

1) lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi, zajęć z 
doradztwa zawodowego; 

2) działań zawodoznawczych realizowanych na dodatkowych spotkaniach prowadzonych przez 
specjalistów: doradców zawodowych pracujących w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i 
Urzędzie Pracy; 

3) wycieczek branżowych. 
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§119. Działania doradcze powinny: 
1) przygotować uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich 

zainteresowaniami i możliwościami; 
2) kształtować postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy; 
3) rozbudzać aspiracje zawodowe i motywację do działania; 
4) kształtować umiejętności analizowania swoich cech osobowości; 
5) dostarczać informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy; 
6) kształtować umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania;  
7) kształtować umiejętności podejmowania decyzji. 

 
§120. 1. W szkole prowadzone są działania wolontaryjne, które mogą być realizowane w ramach 

powołanego Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

2. Działania te to  bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno 
– koleżeńsko – przyjacielskie, umożliwiająca uczniom dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb 
społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły,  mająca na celu rozwijanie wśród 
młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i 
bezinteresowności 

 
§121. Wolontariuszem może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i 

instytucjom potrzebującym. 
 
§122. Wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Kole Wolontariatu działają na terenie szkoły pod 

nadzorem Dyrekcji lub  mogą działać jako sekcja samorządu uczniowskiego. 
 
§123. Opiekę nad wolontariatem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują jego pracę. 
 
§124. SKW musi działać w zgodzie ze statutem szkoły, a decyzja o powołaniu SKW musi zostać 

zatwierdzona na drodze uchwały rady pedagogicznej lub decyzją dyrekcji szkoły. 
 

§125. SKW powinno powołać radę wolontariatu oraz zaplanować rodzaj działalności i opracować 
harmonogram pracy uczniów – wolontariuszy 

 
§126.  1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  
 

2. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.  
 
3. Wszelkie jej formy świadczone w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach 
w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 
 

§128. 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 
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zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 
 
§129. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
 
§130.  1. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować: nauczyciele, pedagog 

szkolny, rodzice ucznia, uczeń, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Dyrektor szkoły, 
pielęgniarka szkolna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.  

 
2.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 
oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.    
 

§131. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela się uczniom: 
1) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) posiadającym opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  na podstawie tego 
orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których  na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, konieczne jest 
zorganizowanie formy pomocy. 

 
§132. Do prowadzonych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej należą: 
1) pomoc realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem, polegająca na: 

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
potrzeb, 

b)  rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, 
c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 
d) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

2) pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest w formach zorganizowanych. Mogą 
się to być: 

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 
c) zajęcia specjalistyczne, 
d) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, 
e) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
f) zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 
g) zajęcia gimnastyki korekcyjnej; 

3) inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 
a) porady i konsultacje dla uczniów udzielane  i prowadzone przez pedagoga szkolnego, 
b) porady i konsultacje  dla rodziców udzielane  i prowadzone przez pedagoga szkolnego,  
c) warsztaty i szkolenia dla rodziców, 
d) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli  zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego. 
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§133. 1. Dla uczniów szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną,  

 
2. Dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym opracowywany jest Indywidualny 
Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

 
§134. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie 
zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

 
§135. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły. 
 

§136. 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która realizuje zadania 
profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły w tym wspieranie 
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

 
2. Jej rola polega na: 

1) udzielaniu nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, planowaniu i 
realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnego i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
uczniów; 

2) współpracy ze szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;  

3) udzielaniu nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 
wychowawczych. 

 
§137. W ramach współpracy pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

realizowane  są działania w zakresie: 
1) pomocy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie 

diagnostycznym i postdiagnostycznym; 
2) pomocy przy rozwiązywaniu problemów, na jakie w swojej pracy z uczniami napotykają 

nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy m.in. poprzez  organizowanie szkoleń i spotkań 
tematycznych; 

3) współdziałania w sytuacjach trudnych o charakterze planowym lub interwencyjnym w 
sytuacjach kryzysowych. 

 
§138. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

 
§139. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły na zasadzie 

obowiązującego regulaminu wypożyczania książek (wg oddzielnego regulaminu) oraz rodzice i inne 
osoby za zgodą dyrektora szkoły na podstawie kart wypożyczeń. 

 
§140. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami, określa regulamin biblioteki. 
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§141. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1) korzystanie ze zbiorów w czytelni; 
2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
3) wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 
4) korzystanie z zasobów pracowni multimedialnej. 
 
§142. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp uczniom do jej zbiorów podczas trwania zajęć 

szkolnych i po ich zakończeniu. 
 
§143. Zadania te realizowane są m.in. poprzez: organizowanie imprez czytelniczych i 

upowszechnianie czytelnictwa (konkursy, wystawy, wycieczki, apele i uroczystości szkolne); 
prowadzenie lekcji bibliotecznych, udzielanie porad w doborze lektury (uwzględniając 
zainteresowania oraz ofertę literatury związanej z zawodem, niezbędnej do realizacji podstawy 
programowej do kształcenia w zawodach); pomoc w korzystaniu z Internetu; pomoc uczniom w 
odrabianiu prac domowych; współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych oraz 
podczas przygotowania ich do samokształcenia; gromadzenie dokumentów szkolnych; nawiązanie 
współpracy z bibliotekami na terenie miasta w zakresie rozwoju i planowania zakupu książek; 
zapoznanie rodziców z pracą biblioteki szkolnej. 

 
§144. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat 

szkolny, który prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
 

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w czasie ferii letnich i 
zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i 
wychowawcze.  

§145.  Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w 
internacie trwa 60 minut.  

§146. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa 
Regulamin Internatu. 
 

§147. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być całkowicie lub częściowo odpłatne, w 
zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych. 

 
§148. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza  

35 wychowanków, a liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie obejmującej 
wychowanków niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 
§149. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w 

internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych, plus 40 godzin zegarowych opieki nocnej. 
 
§150. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków określają odrębne przepisy.  
 
§151. W Internacie Szkolnym za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest wychowawca - 

opiekun nocny. 
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§152. Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami mieszkającymi na stancjach, które są 
kontrolowane przez wychowawcę i przedstawiciela Rady Rodziców. 

 

§153. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie danej szkoły. W przypadku 
wolnych miejsc, w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół. 
 

§154. Rodzice uczniów współdziałają ze szkołą w zakresie wychowania i kształcenia uczniów. 
 

§155. Rodzice mają prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie i szkole; 
2) Znajomości przepisów rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu  

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  
przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 

3) bezpłatnego uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia  
swoich dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny  
opinii na temat pracy szkoły; 

6) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze. 
 

§156. Rodzice mają obowiązek: 
1) interesować się pracą domową dziecka oraz zapewnić właściwe warunki do  

nauki w domu; 
2) przychodzić na spotkania z wychowawcami i nauczycielami; 
3) ponosić koszty naprawy zniszczonych przedmiotów i urządzeń szkolnych. 
 
§157. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 
zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 
 
 

VI  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 
 
 

§158. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych 
oraz obsługi.  

 
2. Pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa pracy, dyrektor szkoły. 

 
§159. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków wicedyrektora, kierownika warsztatów, 

kierownika internatu, kierownika szkolenia praktycznego, głównego księgowego i kierownika 
gospodarczego określa Dyrektor Szkoły w przydziałach czynności, które znajdują się w teczkach 



 

28 

osobowych. 
 
§160. Do obowiązków wicedyrektora należy: 
1) nadzorowanie pedagogiczne szkoły, warsztatów szkolnych i internatu; 
2) obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w tym: 

a) udzielanie porad metodycznych, instruktażu nauczycielom, 
b) wydawanie zaleceń i kontrolowanie ich wykonania; 

3) nadzorowanie  pracy zespołów przedmiotowych; 
4) koordynowanie i kierowanie przebiegiem egzaminów zewnętrznych; 
5) organizowanie i nadzór nad przebiegiem olimpiad, konkursów organizowanych w szkole; 
6) współodpowiedzialność za bieżącą działalność szkoły; 
7) nadzorowanie stanu technicznego i zapewnienie sprawności funkcjonowania wszystkich 

urządzeń technicznych w obiektach szkolnych; 
8) reprezentowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności; 
9) pełnienie funkcji – z upoważnienia dyrektora szkoły – bezpośredniego przełożonego 

nauczycieli i wszystkich pracowników, posiadanie prawa do formułowania wszystkich 
wniosków dotyczących nauczycieli i pozostałych pracowników; 

1) koordynacja realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; 
2) przygotowanie projektu niektórych dokumentów organizacji szkoły; 
3) prowadzenie analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz  rekrutacji do klas pierwszych; 
4) nadzorowanie, układanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 
5) koordynacja realizacji  podstawy programowej przez nauczycieli; 
6) nadzór nad realizacją zadań wychowawców klas; 
7) prowadzenie kontroli dokumentacji pedagogicznej:  

a) dzienników lekcyjnych,  
b) dzienników nauczania indywidualnego,  
c) dzienników rewalidacji, 
d) dzienników pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
e) dzienników doradztwa zawodowego, 
f) dzienników zajęć pozalekcyjnych i SKS, 
g) programów wychowawczych i profilaktycznych wychowawców klas; 

8) prowadzenie kontroli dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych. 
9) załatwianie  spraw osobowych pracowników szkoły; 
10) koordynacja  działań  zapewniających odpowiedni  stan  bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wykonywanie zadań  z zakresu  planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej 
samoobrony; 

11) egzekwowanie  przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole 
porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 

12) koordynacja współpracy szkoły, warsztatów i internatu; 
13) koordynacja działalności  administracyjno-gospodarczej szkoły; 
14) dbanie o wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
15) nadzorowanie  prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego 

wykorzystania druków szkolnych; 
16) planowanie, organizację i działania w zakresie promocji szkoły; 
17) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść 

młodzieży poza teren szkoły; 
18) nadzorowanie i organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zapewnienie ciągłości 

realizacji planów nauczania i właściwego przebiegu nauczania; 
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19) nadzorowanie i rozliczanie kart godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych; 
20) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi; 
21) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
 
§161. Do obowiązków kierownika organizacyjnego należy: 
1) współkoordynacja realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; 
2) przygotowanie projektu niektórych dokumentów organizacji szkoły; 
3) koordynacja  działań  zapewniających odpowiedni  stan  bezpieczeństwa i higieny pracy; 
4) koordynacja współpracy szkoły, warsztatów i internatu; 
5) koordynacja działalności  administracyjno-gospodarczej szkoły; 
6) dbanie o wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
7) dbałość o stan techniczny obiektów szkoły; 
8) nadzorowanie  prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego 

wykorzystania druków szkolnych; 
9) planowanie, organizacja i działania w zakresie promocji szkoły; 
10) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi; 
11) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
 
§162. Do obowiązków kierownika warsztatów szkolnych należy: 
1) służbowa i materialna odpowiedzialność za powierzony majątek i działalność szkoleniową 

warsztatów szkolnych; 
2) odpowiedzialność za stan BHP w warsztatach szkolnych, dbałość o prawidłowy stan 

techniczny maszyn i urządzeń; 
3) realizacja planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  zajęć opiekuńczych oraz nadzór nad 

kształceniem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 
4) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach 

i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły; 
5) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawców klas, dyrekcji i rady pedagogicznej 

o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 
6)  informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć uczniów; 

7) określenie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 
kontrolnych, - prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, 
koła zainteresowań; 

8) troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach 
śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych; 

9) kontrola pełnienia dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów; 
10) prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady pedagogicznej; 
11) prowadzenie obserwacji zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu; 
12) uczestniczenie w pracach zespołu kierowniczego, współpraca przy organizacji pracy szkoły 

i warsztatów; 
13) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
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§163. Do obowiązków kierownika  szkolenia praktycznego należy: 
1) organizacja kształcenia na zasadach kształcenia dualnego; 
2) organizacja i sprawowanie kontroli zajęć praktycznych w miejscu nauki zawodu oraz 

doradztwo pedagogiczno - metodyczne dla prowadzących szkolenie praktyczne młodocianych; 
3) kierowanie uczniów na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników do 

ośrodków szkolenia zawodowego; 
4) organizowanie i sprawowanie  nadzoru nad egzaminami zawodowymi. 
5) kontrola prawidłowości sporządzenia wszystkich umów uczniów odbywających zajęcia 

praktyczne, aktualności badań lekarskich; 
6) czuwanie nad prawidłową organizacją i realizacją programu nauczania; 
7) dbałość o należyte warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach szkolących uczniów; 
8) prowadzenie dokumentacji kontroli zajęć praktycznych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami; 
9) prowadzenie nadzoru i odpowiedzialność za organizację i przygotowanie umów z ośrodkami 

szkolenia oraz przygotowywanie materiałów do rozliczeń finansowych, związanych 
z realizacją kursów prowadzonych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 
klas wielozawodowych; 

10) utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z kierownictwem zakładów pracy szkolących 
uczniów; 

11) rozstrzyganie skarg i uwag uczniów i rodziców, związanych z nieprawidłowym przebiegiem 
zajęć praktycznych; 

12) utrzymywanie kontaktu z opiekunami klas; 
13) przedstawianie na piśmie Dyrektorowi, zespołowi kierowniczemu szkoły oraz Radzie 

Pedagogicznej sprawozdań, wniosków i uwag z przeprowadzonych kontroli zajęć 
praktycznych; 

14) opracowywanie rocznego planu kontroli zajęć praktycznych i przedstawianie Dyrektorowi do 
zatwierdzenia; 

15) kontrola dzienników zajęć praktycznych; 
16) przygotowanie harmonogramów egzaminów zawodowych oraz nadzór nad ich 

przygotowaniem i przebiegiem. 
17) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
 
§164. Do obowiązków kierownika internatu należy: 
1) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za działalność gospodarczo - wychowawczą w 

internacie; 
2) kierowanie i koordynowanie pracą opiekuńczo - wychowawczą w poszczególnych grupach 

wychowawczych w internacie; 
3) współorganizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole i jego sprawowanie zgodnie z planem 

oraz składanie okresowych sprawozdań; 
4) dbałość o warunki bytowe wychowanków oraz bezpieczeństwo podczas przebywania w 

internacie; 
5) współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły i Samorządem Internatu w sprawach 

dotyczących skreślania uczniów z listy uczniów szkoły, zawieszenia na czas określony 
w prawach mieszkańca internatu oraz innych spraw uczniowskich; 

6) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas w sprawach pobytu młodzieży w 
internacie; 

7) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w internacie oraz właściwych warunków pracy 
i stosunków pracowniczych; 
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8)  uczestniczenie w przeglądach technicznych podległych obiektów oraz prac komisji odbioru 
konserwacyjno - remontowych; 

9) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sposobu wykorzystania bazy noclegowo-
żywieniowej w obiekcie internatu, w tym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
funkcjonującego na podstawie odrębnych przepisów szczególnych; 

10) właściwe prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością internatu; 
11) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
 
§165. Do obowiązków głównego księgowego należy: 
1) odpowiedzialność za gospodarkę finansową szkoły - właściwe wydatkowanie środków 

budżetowych; 
2) dbałość o stan majątkowy szkoły, prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 
3) nadzór nad pracownikami szkoły mającymi kontakt z wydatkami; 
4) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 
5) szczegółowe obowiązki regulują odrębne przepisy. 
 
§166. Do obowiązków kierownika gospodarczego należy: 
1) prowadzenie kancelarii szkolnej; 
2) prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły; 
3) kompletowanie wszelkich zarządzeń dotyczących działalności szkoły; 
4) kierowanie i nadzór pracy pracowników obsługowych szkoły; 
5) dokonywanie zaopatrzenia w środki czystości; 
6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji uczniowskiej – m.in. księgi uczniów, arkuszy 

ocen; 
7) wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły zleconych  przez dyrektora 

szkoły. 
 
§167. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 
§168. Do podstawowych zadań nauczycieli należą: 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2) realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w klasach, a także realizowanie zadań 

organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły; 
3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

poprzez prace w Komisjach Przedmiotowych, konferencjach przedmiotowo - metodycznych, 
szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, studiach podyplomowych, kursach 
dokształcających i innych; 

4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, 
ich zdolności i zainteresowań; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 
7) zainteresowanie uczniami o szczególnych uzdolnieniach i zamiłowaniu do przedmiotu oraz 

stwarzanie pełnej możliwości dalszego rozwoju - praca z uczniami zdolnymi (konkursy, 
olimpiady); 

8) przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro; 
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9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
10) informowanie rodziców, uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o 

wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów; 
11) opieka i odpowiedzialność za powierzone pomoce dydaktyczno - wychowawcze; 
12) stałe wzbogacanie klasopracowni o nowe pomoce naukowe; 
13) współpraca opiekunów klasopracowni z Komisją Inwentaryzacyjną; 
14) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 
 
§169. Nauczyciele mają prawo do: 
1) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych; dyrektor szkoły decyduje o dopuszczeniu zaproponowanego przez 
nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej; 

2) tworzenia programów autorskich lub innowacyjnych nauczanych przedmiotów; 

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich  uczniów; 

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów; 

5) ustalania zasad pracy domowej. 

 

§170. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół 
przedmiotowy ( Komisję Przedmiotową): 

1) zespół przedmiotów humanistycznych; 
2) zespół nauczycieli wychowania fizycznego i sportu; 
3) zespół  przedmiotów matematyczno – przyrodniczy; 
4) zespół przedmiotów zawodowych mechanicznych; 
5) zespół przedmiotów zawodowych; 
6) zespół wychowawczy. 
 
§171. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania, z zakresu kształcenia 
ogólnego i przedmiotowego. 

 
§172. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie 
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz  sposobów badania 
wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  metodycznego 
dla początkujących nauczycieli; 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 
eksperymentalnych programów nauczania. 

 
§173. 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo — zadaniowe.  
2) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 
 
§174. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, systematyczne interesowanie się 
postępami (wynikami) uczniów w nauce; 

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań 

wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami  sprawiającymi trudności 
wychowawcze; 

5) współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową Radą Rodziców, informowanie ich o 
wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania; 

6) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi komórkami opiekuńczymi 
w celu wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla rodziców; 

7) współdecydowanie z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań 
wychowawczych na rok szkolny; 

8) ustalenie projektu oceny zachowania swoich wychowanków (uczniów); 
9) wnioskowanie o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psycho - społecznych i 

materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i 
kierownictwa szkoły; 

10) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej od  
kierownictwa szkoły i innych instytucji; 

11)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 
świadectwa  szkolne); 

12)  zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 
trudności i niepowodzenia w nauce; 

13)  analizowanie, wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i 
rodzicami, przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce; 

14) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce; 
15) 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. 

 
§175. Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami i spotkania z wszystkimi rodzicami uczniów, 

które są organizowane przez wychowawcę to: 
1) we wrześniu w klasach pierwszych; 
2) w listopadzie (półwywiadówka); 
3) po zakończeniu I semestru; 
4) w połowie II semestru; 
5) w razie potrzeby (wg harmonogramu spotkań z rodzicami). 
 
§176. 1. Pedagog szkolny pracuje wg ustalonego przez dyrektora przydziału czynności.   
 
2. Do jego zadań należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
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3) organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 
wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i 
nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli; 
6) nadzorowanie i pomoc przy prowadzeniu dokumentacji Indywidualnego Programu 

Edukacyjno – Terapeutycznego; 
7) udzielanie pomoc w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 
8) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 
9) współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, MOPS i innymi organizacjami i 

instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania; 
10) prowadzenie dokumentacji: 

a) dziennika pracy, w którym rejestruje podjęte działania, 
b) ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 
c) ewidencji uczniów z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, dotyczących stwierdzonych  dysfunkcji. 
d) oraz inną dokumentację związaną z obowiązkami pedagoga szkolnego 

 

§177. Do podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza szkolnego należy:  
1) praca związana z gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem zbiorów oraz prowadzeniem 

dokumentacji bibliotecznej; 
2) wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 
3) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 
4) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 
5) inne zadania zlecone przez Dyrektora. 

 
 §178. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których w 

szczególności należy: 
1) wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 
2) przestrzeganie regulaminu pracy i kodeksu etyki; 
3) wykonywanie bieżących poleceń dyrektora. 

 
 

 
VII UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
 
 

 

Prawa i obowiązki 
 

§179. Statut szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Do obowiązków uczniów należy 
przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:  

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w 
ich trakcie; 



 

35 

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, każdorazowej nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych u wychowawcy klasy. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są 
oświadczenia podpisane przez tych uczniów, po uprzednim pisemnym oświadczeniu 
rodziców, że wyrażają zgodę na taką formę usprawiedliwiania nieobecności ich dziecka; 

a) uczniowie nieobecni w danym dniu z powodu choroby nie mogą przebywać na terenie 
szkoły. Wychowawca może nie uznać usprawiedliwienia, gdy uczeń jest obecny na 
wybranych zajęciach, 

b) po samowolnym opuszczeniu lekcji usprawiedliwienia nie są brane pod uwagę. 
3) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 
4) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i nabywania umiejętności systematycznego 

przygotowania się do zajęć szkolnych; 
5) przychodzenia na zajęcia szkolne regularnie i punktualnie; 

6) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności; 
7) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

8) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią oraz dbania o piękno mowy 
ojczystej; 

9) właściwego zachowania oraz okazywania szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników 
szkoły; 

10) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności okazywania szacunku 
dorosłym  oraz wszystkim pozostałym uczniom; 

11) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej 
oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego. 

12) przestrzegania procedur korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych; 

13) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 
14) szanowania poglądów, wolności i godności osobistej oraz przekonań innych ludzi. 
15) naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód; 

16) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

17) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju; 

18) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 
19) chodzenia w szkole w zmiennym obuwiu i pozostawianie w szatni wierzchniego okrycia; 

20) nie używania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. 
 

§180. Uczeń ma prawo do: 
1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie  

wyjaśnień; 
3) znajomości programu nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy; 
4) znajomości kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów; 
5) pomocy w nauce, gdy ma kłopoty z uczeniem się z powodu dłuższej nieobecności  

w szkole, od samorządu klasowego (samopomoc koleżeńska), od nauczyciela danego 
przedmiotu; 

6) powiadomienia co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego 
sprawdzianu wiadomości. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu 
tygodnia - nie więcej niż trzy; 

7) trzymywania poprawionych i omówionych prac pisemnych w terminie dwutygodniowym od 
ich napisania, jednak nie później niż tydzień przed radą  klasyfikacyjną; 

8) zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 
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Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w trudnych 
sytuacjach życiowych; 

9) składania skarg w przypadku naruszenia jego praw; 
10) w przypadku naruszenia praw ucznia zainteresowany uczeń lub jego rodzic może złożyć 

skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do: wychowawcy klasy, przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły w terminie nie później 
niż 7 dni od zaistniałej sytuacji, a o wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic powinien 
być poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi. Skargi anonimowe nie będą 
rozpatrywane; 

11) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; 
12) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i 

religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
13) dokonywania wyboru zajęć fakultatywnych, kół zainteresowań i innych form zajęć 

pozaszkolnych, korzystania ze sprzętu, pomocy naukowych, jakimi dysponuje szkoła; 
14) reprezentowania szkół w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i w innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
15) wykorzystywania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych; 
16) wyboru do organów Samorządu Uczniowskiego zgodnie z jego ordynacją wyborczą; 
17) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 
18) korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i 
świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła; 

19) do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco, oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, a w 
przypadku otrzymania jego zdaniem oceny zaniżonej, odwołania się za pośrednictwem 
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Dyrekcji Szkoły do Rady 
Pedagogicznej; 

20) otrzymywania oceny z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości  
i umiejętności (zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie); 

21) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

 
§181. Statut szkoły określa prawa i obowiązki słuchacza. Słuchacz szkoły ma prawo do: 
1) podmiotowego i życzliwego traktowania w szkole podczas realizacji programu nauczania; 
2) systematycznego rozszerzania posiadanej wiedzy, rozwijania umiejętności; zdolności i 

zainteresowań; 
3) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
4) rezygnacji z udziału w nauce w szkole. 
 
§182. Słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i umowie o 

naukę a w szczególności: 
1) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 
2) wypełniać polecenia dyrektora i nauczycieli. 
 
§183. Słuchacz może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:  
1) na własne żądanie; 
2) za dokonanie wykroczenia o charakterze przestępczym w stosunku do szkoły lub 

współuczestników nauki; 
3) w przypadku niedopełnienia wymogu obowiązkowego uczestnictwa  co najmniej w 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
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§184. Decyzję o wykreśleniu słuchacza z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły. 
 
§185. Słuchacz ma prawo odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy w terminie 7 dni 

od jej podjęcia. 
 
Wymagania dotyczące stroju 

 
§186. W szkole obowiązują  ustalenia dotyczące stroju szkolnego: 
1) zakaz noszenia krótkich spodenek — poza zajęciami WF; 
2) zakaz noszenia koszulek na ramiączkach - poza zajęciami WF; 
3) zakaz noszenia bluzek z głębokimi dekoltami i na ramiączkach. 
4) obowiązek zmiany obuwia w szkole; 
5) zakaz noszenia słuchawek; 
6) zakaz noszenia nakryć głowy w pomieszczeniach zarówno przez chłopców jak  

i przez dziewczęta.        
 
§187. Uczniowie branżowej szkoły stopnia mogą posiadać określony, jednakowy strój 

obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów i   podczas reprezentowania 
szkoły na zewnątrz. 

 
§188. W czasie świąt szkolnych i innych uroczystości obowiązuje odświętny strój uczniowski. 
 
§189. W szkole obowiązują zasady  wnoszenia i korzystania w szkole z telefonów komórkowych i 

urządzeń elektronicznych. Ustala je dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady rodziców i rady 
pedagogicznej  (wg Regulaminu wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz sprzętu  
elektronicznego na terenie szkoły). 

 

§190. W sytuacji nieprzestrzegania przez uczniów postanowień zawartych w Statucie dotyczących 
telefonów komórkowych, urządzeń odtwarzających i nagrywających multimedia należy odebrać 
uczniowi urządzenie, złożyć w depozycie, powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji i osobistym 
odbiorze w/w rzeczy. 

 

§191. W sytuacji nieprzestrzegania przez uczniów postanowień zawartych w Statucie dotyczących 
stroju stosuje się: 

1) ustne upomnienie przez wychowawcę; 
2) wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego; 
3) powiadomienie rodziców o nieprzestrzeganiu przez ucznia obowiązujących ustaleń zawartych 

w Statucie Szkoły; 
4) naganę Dyrektora Szkoły. 
 
§192. Nie dopuszcza się przypadków opuszczania zajęć lekcyjnych przez całą klasę (zbiorowe 

wagary).  

Szkolny system motywacyjny 
 

§193. W szkole stosuje się system motywacyjny mający na celu premiowanie uczniów aktywnych 
i zdolnych, motywowanie ich do poszerzania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i uzdolnień. 
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§194.  Szkolny system motywacyjny uwzględnia: 
1) ranking wewnątrzklasowy; 
2) ranking szkolny; 
3) szkolne konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, religijne, ekologiczne. 

 
§195. Szkolny system motywacyjny może przyjąć formy nagradzania w postaci:  
1) nagród książkowych; 
2) nagród rzeczowych; 
3) dotacji do wycieczek; 
4) dyplomów; 
5) innych form nagród. 
 
§196. Nagrody są przyznawane za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce i wzorową, 

przykładną postawę w formie: 
1) premii pieniężnej za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w zależności od posiadanych 

przez szkołę środków; 
2) pochwały Dyrektora Szkoły wobec uczniów; 
3) listu pochwalnego; 
4) nagrody rzeczowej; 
5) dyplomu uznania. 
 
§197. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od otrzymanej nagrody do Dyrektora 

Szkoły w ciągu siedmiu dni od daty jej ogłoszenia. 
 
Szkolny system kar 
 
§198. W szkole stosuje się system kar. Za łamanie postanowień Statutu Szkoły Rada 

Pedagogiczna może zastosować kary w postaci:  
1) upomnienia wychowawcy klasy; 
2) nagany wychowawcy klasy; 
3) odebrania prawa udziału w imprezie kulturalnej, oświatowej, sportowej, szkolnej na wniosek 

wychowawcy lub innego nauczyciela; 
4) upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły; 
5) przeniesienia do równoległej klasy; 
6) przeniesienia do innej szkoły; 
7) skreślenia z listy uczniów. 
 
§199. Każdą z kar należy wpisać w dokumentacji klasowej wraz z potwierdzeniem przyjęcia do 

wiadomości przez ucznia lub rodziców.  
 
§200. W sytuacjach szczególnie drastycznych nie musi być zachowane stopniowanie wyżej 

wymienionych kar. W przypadku jednorazowego niewłaściwego postępowania w ciągu roku 
szkolnego, kara może być anulowana po zakończonym roku. 
 

§201. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 
zastosowaniu wobec niego kary. 

 
§202.  1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do Dyrektora Szkoły w ciągu 
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siedmiu dni od daty jej ogłoszenia. 
 

2. Od decyzji Dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę. 
Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 
 

§203. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły  
w przypadkach określonych w statucie szkoły, w szczególności za: 

1) posiadanie, używanie i rozprowadzanie alkoholu i środków odurzających; 
2) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczności szkolnej, w 

tym naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych; 
3) popełnienie przestępstw skazanych prawomocnym wyrokiem sądu; 
4) nagminne naruszanie obowiązków ucznia zawartych w statucie; 
5) przywłaszczenie cudzego mienia na terenie szkoły i poza nią; 
6) prostytucję; 
7) wagary i nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole; 
8) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż; 
9) fałszowanie dokumentów szkolnych, dokonywanie oszustw; 
10) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej. 
 
§204. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów obowiązuje tryb postępowania  

zgodny z Procedurami postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. 
 

§205. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego (w niektórych przypadkach także w oparciu o opinię Policji). 

 
§206. Uczeń, który opuścił 20 i więcej godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie może 

otrzymać  dobrej oceny z zachowania, a przy 80 i więcej godzinach nieusprawiedliwionych w 
semestrze Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu go z listy uczniów. 

 
§207. Uczeń powtarzający klasę, który opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia  

i otrzymuje oceny niedostateczne lub jest nieklasyfikowany z przedmiotów obowiązkowych, uchwałą 
Rady Pedagogicznej może być skreślony z listy uczniów 

 
 
 

VIII SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWN ĄTRZSZKOLNEGO 
 
 
 
Postanowienia  ogólne 
 
§208. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 
 
§209. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w 
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zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 
programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 
przypadku dodatkowych zająć edukacyjnych. 

 
§210. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w  
Statucie szkoły. 

 
§211. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a 
śródroczną i roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 
§212. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 
Ocenianie wewnątrzszkolne 

 
§213. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

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

wychowawczej. 
 

§214.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalenie ocen bieżących , śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 
ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o  szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 
§215. Ocenianie ucznia z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 
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Informowanie uczniów  i rodziców w sprawach oceniania 
 
§216. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do końca września danego roku,  

informują uczniów i rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

2. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodziców o 
warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas 
zajęć z wychowawcą nie później niż do końca września danego roku. 
 
3. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2  informacji uczniom i rodzicom 
nauczyciel i wychowawca odnotowują  w dzienniku. 
 

§217. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i 
wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w §216 ust. 1 i 2 . Z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.  

 
§218. O postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia  oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia informuje się: 
1) na spotkaniu rodziców według ustalonego corocznie przez dyrektora harmonogramu; 
2) poprzez indywidualne kontakty nauczyciela lub wychowawcy z rodzicem po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania, zarówno z inicjatywy nauczyciela lub wychowawcy jak i 
rodzica; 

3) telefonicznie; 
4) drogą elektroniczną za pomocą e - dziennika; 
5) listem poleconym. 
 
§219. Wszystkie działania nauczyciela, wychowawcy i kontakty z rodzicami każdorazowo 

odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym. 
 
Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych 
 
§220. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 
3) posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 
4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia; 
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych. 

 
 §221. 1.Dyrektor branżowej szkoły I stopnia prowadzącego kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje naukę pojazdem 
silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej 
kategorii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez 
ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

 
§222. 1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki  na podstawie opinii 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 
2.Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć, o których mowa w ust.1, uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
 

  §223. 1. Dyrektor, na wniosek rodziców 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 zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

 
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
 

 §224. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
Ocenianie bieżące 

 
§225. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się 
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 
nauczyciel w stopniach  według następującej skali: 

 
Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 
celujący cel 6 
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bardzo dobry bdb 5 
dobry db 4 
dostateczny dst 3 
dopuszczający dop 2 
niedostateczny ndst 1 

 
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień niedostateczny. 

3. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych uwzględnia się 
rozszerzenie powyższej skali w przypadku ocen bieżących o plusy ( poza stopniem celującym ) i 
minusy ( poza stopniem niedostatecznym). 
 
4. Przy ocenianiu bieżącym  i klasyfikowaniu uczniów dopuszcza się stosowanie średniej ważonej z 
wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. 
 
5. Szczegółowe zasady stosowania średniej ważonej zawarte są w Przedmiotowych Systemach 
Oceniania z przedmiotu, na którym nauczyciel stosuje średnią ważoną. 
 
6. Nauczyciel stosujący w ocenianiu średnią ważoną ma obowiązek na początku roku szkolnego 
poinformować uczniów i ich rodziców o stosowaniu takiego sposobu oceniania. 
 
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca według następującej 
skali  

 
Zachowanie 
wzorowe 
bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

 
§226. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 
1) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstaw programowych danej 

klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać)  zadań o niewielkim  
(elementarnym) stopniu trudności. 

2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw 
programowych, ale braki te są do nadrobienia w toku dalszej nauki oraz rozwiązuje 
(wykonuje)  zadania teoretyczne i praktyczne  o niewielkim stopniu trudności. 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie na poziomie nie  przekraczającym wymagań zawartych 
w podstawach programowych oraz rozwiązuje  (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o średnim stopniu trudności. 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 
programem nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 
zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje 
(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

5) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy                  i 
umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie 
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posługuje się posiadaną wiedzą, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 
ujęte w programie nauczania, a także potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

6) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności, 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się wiadomościami 
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, 
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania o bardzo dużym  stopniu 
trudności dla danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, kwalifikując 
się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 

 
§227. 1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

samodzielnie lub ramach zespołów przedmiotowych.  
 

2. Ustalone zasady tworzą  Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli 
uczących danego przedmiotu.  
 
3. Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są u każdego nauczyciela i w bibliotece szkolnej. 
 

§228. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 
§229. Na prośbę ucznia lub jego rodziców  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją dodatkowo 

uzasadnić ustnie. 
 
§230. Prace  pisemne przechowywane są  przez nauczycieli danego przedmiotu do końca września 

przyszłego  roku szkolnego. 
 
§231. Sprawdzone i ocenione prace pisemne  uczeń i jego rodzice  otrzymują do wglądu na 

następujących zasadach: 
1) uczniowi w czasie lekcji przeznaczonej na jej omówienie lub na prośbę ucznia w terminie 

późniejszym, ustalonym z nauczycielem uczącym; 
2) rodzicowi w siedzibie szkoły podczas konsultacji nauczycielskich lub na jego prośbę w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 
3) rodzice mają możliwość tworzenia kopii tylko za zgodą nauczyciela. 
 
§232. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 
§233. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane i oceniane na bieżąco w następujących 

formach: 
1) wypowiedzi ustnej; 
2) wypowiedzi pisemnej; 
3) prezentowania samodzielnie lub zespołowo umiejętności praktycznych; 
4) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia w zajęciach edukacyjnych; 
5) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej; 
6) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności; 
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7) kartkówek; 
8) pisemnych prac klasowych; 
9) testów; 
10) sprawdzianów umiejętności praktycznych  w formie zadań do wykonania w obecności 

nauczyciela; 
11) inne określone w Przedmiotowych Systemach Oceniania; 
 
§234. Zasady oceniania zawarte w §233 nie dotyczą następujących przedmiotów: 
1) wychowania fizycznego; 
2)  informatyki; 
 

 §235. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów 
za pomocą różnych form i narzędzi sprawdzania. 

 
§236. Sprawdziany wiadomości i umiejętności przeprowadzane są według następujących zasad: 
1) sprawdziany, prace klasowe – trwają co najmniej jedną godzinę lekcyjną; 
2) ocenę ze sprawdzianu, klasówki wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym, o ilości 

decyduje nauczyciel; 
3) kartkówki bez zapowiedzi mogą obejmować materiał z trzech jednostek lekcyjnych, ich 

poprawa zależy od nauczyciela; 
4) w ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu dnia – nie 

więcej niż jedną; 
5) powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli nauczyciel przekłada termin sprawdzianu 

pisemnego ( pracy klasowej) lub kartkówki na prośbę uczniów; 
6) sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału winien być zapowiedziany z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel dokonuje wpisu terminu w dzienniku lekcyjnym; 
7) nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny sprawdzianów pisemnych i kartkówek nie 

później, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia sprawdzianu (kartkówki); 
8) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: przy dwóch godzinach i więcej tygodniowo – 

dwa nieprzygotowania; przy jednej godzinie tygodniowo – jedno nieprzygotowanie; na 
lekcjach wychowania fizycznego – jedno, w ciągu jednego okresu klasyfikacyjnego; 

9) na lekcjach uczeń może zdobywać plusy  za aktywność: 4 plusy – ocena bardzo dobry; 3 
plusy- ocena dobra; 

10) uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego; 
11) dopuszcza się następujące oznaczenia w dzienniku lekcyjnym: nb. – nieobecny; np. – 

nieprzygotowany;  „+”  – plus za aktywność; 
12) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, 

to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w 
ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły; 

13) uczeń uchylający się od napisania sprawdzianu w terminie ustalonym w sposób, o którym 
mowa w  pkt 12 , zobowiązany jest go napisać na najbliższej lekcji; 

14) jeżeli uczeń nie uczestniczył w obowiązkowej procedurze oceniania, nie pisał pracy klasowej, 
w odpowiedniej rubryce dziennika lekcyjnego wpisuje się: nb, 

15) uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej lub innej formy 
obowiązującej każdego ucznia, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej 
wystawienia. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok oceny wystawionej. W 
ocenie końcowej uwzględnia się obie uzyskane oceny, 

16) w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pisemnej pracy szkolnej lub domowej             
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(odpisywanie od kolegów, korzystanie z podpowiedzi lub niedozwolonych materiałów, 
ściąganie z Internetu, plagiat) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

17) na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie należy przeprowadzać prac klasowych, 
18) uczniowie klas pierwszych i nowo przybyłych do klas programowo wyższych, są objęci 

„okresem adaptacyjnym” przez  dwa pierwsze tygodnie pobytu w szkole. W ramach oswajania 
z obowiązującym modelem oceniania poddajemy  sprawdzaniu ich osiągnięcia, odnotowując 
w dzienniku tylko oceny zaakceptowane przez ucznia. 

 
Ocenianie zachowania 

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

o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§238. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. 
 
§239. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku  szkolnym; 
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
5) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
6) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
8) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
9) okazywanie szacunku innym osobom. 
 
§240. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 
 
§241. Bieżące ocenianie zachowania ma charakter opisowy i polega na odnotowywaniu uwag w 

dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę klasy i nauczycieli spostrzeżeń o zachowaniu uczniów 
(pozytywnych i negatywnych), o udzielanych karach i nagrodach. 

 
§242. Przy ustalaniu  śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania wychowawca 

klasy uwzględnia:  
1) kryteria oceniania; 
2) opinie nauczycieli  zgłaszane wychowawcy; 
3) opinię ocenianego ucznia i uczniów klasy; 
4) informacje o wybitnych osiągnięciach ucznia; 
5) informacje o zastosowanych wobec ucznia karach statutowych. 
 
§243. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
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zachowania. 
 
§244. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny z zajęć edukacyjnych; 
2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
§245. Ocena z zachowania ustalona  przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 268. 
 
§246. Wychowawca ustala ocenę zachowania według przyjętych kryteriów, jeżeli uczeń spełnia 

co najmniej 50% wymogów na daną ocenę. 
 
§247. Wychowawca ma prawo obniżyć ocenę zachowania uczniowi za czyn społecznie 

niebezpieczny. 
 
§248. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, ewentualne nieobecności 
zawsze usprawiedliwia bez upomnień; 

b) zawsze  aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych i osiąga maksymalne dla siebie 
oceny; 

c) jest zaangażowany w szeroko pojęte życie szkoły – bierze aktywny udział w różnego 
rodzaju imprezach kulturalnych i sportowych, olimpiadach, konkursach, aktywnie 
uczestniczy w pracach organizacji młodzieżowych  na terenie szkoły i poza nią; 

d) prezentuje właściwa postawę etyczną – reaguje na zło, staje się mediatorem w 
sytuacjach, które naruszają zasady współżycia społecznego, nie ulega nałogom takim 
jak: alkohol, narkotyki, palenie tytoniu itp.; 

e) odznacza się wysoką kulturą osobistą i poczuciem taktu wobec wszystkich pracowników 
szkoły i kolegów, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych; 

f) charakteryzuje się takimi cechami jak: koleżeńskość, uczynność, lojalność, sumienność, 
altruizm; 

g) chętnie i sumiennie wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
h) nie dopuszcza się niszczenia sprzętu szkolnego i podejmuje czynności zmierzające do 

naprawy zniszczeń dokonanych przez innych; 
i) zna i przestrzega przepisy BHP obowiązujące na terenie obiektów szkolnych i poza 

nimi; 
j) odznacza się kulturą języka i estetyką ubioru; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nieobecności usprawiedliwia na bieżąco; 
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, pracach społecznych i osiąga 

maksymalne dla siebie oceny; 
c) angażuje się w działalność szkolnych organizacji młodzieżowych, bierze udział  w 

imprezach szkolnych; 
d) prezentuje właściwą postawę etyczną, wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich 

możliwości; 
e) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji; 
f) charakteryzuje się takimi cechami jak: uczynność, lojalność, sumienność, 

odpowiedzialność; 
g) wykonuje sumiennie polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
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h) szanuje mienie szkoły, swoje i innych; 
i) zna i przestrzega przepisy BHP obowiązujące na terenie obiektów szkolnych i poza nimi; 
j) dba o kulturę języka oraz wygląd zewnętrzny, higienę osobistą; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin w jednym semestrze, wykazuje 

niewielką aktywność na zajęciach edukacyjnych; 
b) wykazuje zainteresowanie działalnością szkolnych organizacji młodzieżowych, bierze 

sporadyczny udział w imprezach szkolnych; 
c) wykazuje niewielką aktywność na zajęciach edukacyjnych; 
d) wykazuje zainteresowanie działalnością szkolnych organizacji młodzieżowych, bierze 

sporadyczny udział w imprezach szkolnych; 
e) prezentuje właściwą postawę etyczną- nie narusza zasad współżycia społecznego,  nie 

ulega nałogom takim jak: alkohol, narkotyki, palenie tytoniu; 
f) odznacza się kulturą osobistą i poczuciem taktu wobec wszystkich pracowników szkoły i 

kolegów; 
g) charakteryzuje się takimi cechami jak: koleżeńskość, uczynność, sumienność, lojalność; 
h) bez ponagleń wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników  szkoły; 
i) nie dopuszcza się zniszczeń mienia szkolnego; 
j) przestrzega przepisy BHP obowiązujące na terenie obiektów szkolnych i poza nimi; 
k) dba o kulturę języka i higienę osobistą; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin w jednym semestrze; 
b) nie przygotowuje się systematycznie do lekcji i otrzymuje oceny poniżej swoich 

możliwości; 
c) nie wykazuje zainteresowania życiem szkoły i nie wyróżnia się z otoczenia; 
d) nie narusza drastycznie norm współżycia społecznego, unika nałogów; 
e) sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć edukacyjnych; 
f) nie łamie w rażący sposób zasad savoir-vivre; 
g) z ociąganiem wypełnia powierzone mu zadania; 
h) nie dopuszcza się umyślnego niszczenia sprzętu szkolnego; 
i) stara się przestrzegać przepisy BHP; 
j) unika używania wulgaryzmów; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 40 godzin w jednym semestrze; 
b) jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć szkolnych; 
c) swoim zachowaniem utrudnia pracę edukacyjną i wychowawczą czym przyczynia się do 

rozkładu zespołu klasowego; 
d) łamie zasady etyczne, ulega nałogom; 
e) niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych; 
f) jest arogancki, krnąbrny, lekceważy obowiązki szkolne, nie wykazuje poprawy po 

upomnieniach; 
g) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
h) dopuszcza się celowego niszczenia mienia szkolnego; 
i) nie przestrzega zasad BHP; 
j) nie dba o higienę osobistą, używa wulgaryzmów; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 50 godzin w jednym semestrze; 
b) lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne; 
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c) swoim postępowaniem wywiera szkodliwy wpływ na innych uczniów; 
d) narusza godność i nietykalność innych osób; 
e) dopuszcza się na terenie szkoły i poza nią czynów niezgodnych z prawem; 
f) pali papierosy, używa alkoholu lub bywa pod wpływem środków odurzających na terenie 

szkoły i w jej obrębie; 
g) nie przestrzega zarządzeń dyrektora, wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 
h) niszczy mienie szkoły, własne i innych; 
i) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły; 
j) znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami; 
k) przywłaszcza cudze mienie. 

 
Klasyfikacja śródroczna 
 

§249. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej oceny klasyfikacyjnej  
zachowania. 

 
§250.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w roku, w terminie ustalonym przez 

Dyrektora w harmonogramie na dany rok szkolny. 
 
§251. 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 

praktycznej nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową ocenę 
klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. 
 
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
 

§252. Oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
§253. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.  
 
§254. Na trzy dni przed posiedzeniem rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o 

śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca o 
śródrocznych ocenach zachowania przez wpis do dziennika lekcyjnego. 

 
§255. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować 

ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

 
§256. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia informacji, o grożących śródrocznych ocenach 

niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, własnoręcznym podpisem na zawiadomieniu w ciągu 3 dni od 
otrzymania informacji. 
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§257. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 
§258. Uczeń, który uzyskał  śródroczną ocenę niedostateczną w porozumieniu z nauczycielem i w 

miarę możliwości szkoły uzupełnia materiał, z którego uzyskał ocenę niedostateczną.   
 

Klasyfikacja roczna 
 

§259. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 
§260. 1.Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z praktycznej 

nauki zawodu dla uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania – wychowawca klasy . 
 
2. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
 

§261. Oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
§262. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 
 
§263. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wynika z ocen bieżących, uzyskanych w 

drugim półroczu i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia. 
 

§264. Na tydzień przed roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i 
wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia  o przewidywanych dla niego ocenach 
rocznych. 

 
§265. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez dokonanie wpisów w 

dzienniku elektronicznym. 
 

§266. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i 
jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej.  

 
§267. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia informacji, o grożących rocznych ocenach 

niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, własnoręcznym podpisem na zawiadomieniu w ciągu 3 dni od 
otrzymania informacji. 

 
Zastrzeżenia do oceny rocznej 
 

§268. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
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roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia 
zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania nie później niż w terminie 2  dni roboczych d dnia zakończenia rocznych  
zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 
§269. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń . Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 
4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 
przewodniczący komisji;   

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   
3) nauczycieli  prowadzących takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne. 
 

5. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
 
6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia  sporządza się protokół zawierający:    

1) nazwę zajęć  edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;   
2) imiona i nazwiska osób  wchodzących w skład komisji;    
3) termin sprawdzianu; 
4) zadania  sprawdzające;    
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
 

7.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia 
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 
2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
 

§270. 1. Przepisy §269 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin 
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do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W  
przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 
2. W skład komisji, o której mowa w §269 ust. 1 pkt 2 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako  
przewodniczący komisji;   

2) wychowawca oddziału; 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
4) pedagog; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel rady rodziców. 
 

3. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię  i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
Uczeń  nieklasyfikowany 
 

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

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu  usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 
4. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. 

§272. 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

 
2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
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3. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach 
praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia 
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i 
uzgodniony z uczniem i rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor ustala 
formę przeprowadzania egzaminu oraz wyznacza komisję. 
 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 
6. Egzaminator przygotowuje zestawy pytań lub zadań, które zatwierdza dyrektor szkoły. Poziom  
trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom stosowanych w szkole stopni. 
 
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice  
ucznia. 
 
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

3) skład komisji; 
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
5) zadania /ćwiczenia/ egzaminacyjne; 
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły.   
 
11. Ocena jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest jego ostateczną oceną 
klasyfikacyjną. 
 
12. W przypadku rocznej oceny niedostatecznej otrzymanej przez ucznia w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego, uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. Pisemną prośbę do dyrektora 
szkoły o wyznaczenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub rodzice w terminie do 3 dni od daty 
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest 
udostępniona do wglądu uczniowi lub rodzicom. 
 
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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15. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej może kontynuować naukę w drugim półroczu. 
 
16. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej powinien uzupełnić braki w formie i terminie 
ustalonych przez nauczyciela. Ocenę uzyskaną przez ucznia w wyniku uzupełniania  braków lub 
zaległości nauczyciel wpisuje do dziennika. Ocena ustalona w tym trybie jest traktowana jak ocena 
bieżąca i uwzględniana przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 
Egzamin poprawkowy 

§273. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

 
§274. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej i uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych 
zajęć. 

§275. Uczeń  wyrażający chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego ma obowiązek złożyć 
podanie o egzamin do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej. 

§276. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
informatyki oraz wychowania fizycznego, a także z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie 
ćwiczeń lub doświadczeń, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
§277. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 

 
§278. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;  
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji  

 
§279. Egzaminator przygotowuje zestawy pytań lub zadań na część pisemną i ustną obejmując 

nimi ustalony zakres materiału nauczania, które zatwierdza dyrektor szkoły.  
 
§280. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
§281. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  
1) skład komisji; 
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2) termin egzaminu poprawkowego;  
3) pytania egzaminacyjne;  
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.                                                           
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
§282. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

jest udostępniana w szkole przez jej dyrektora  szkoły do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
 
§283. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż do końca września. 

 
§284. Uczeń, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie usprawiedliwił swojej 

nieobecności w dniu jego przeprowadzania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
lub nie kończy szkoły. 

 
285. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem  §268. 

§286. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę.  

Promowanie uczniów 
 

§287. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 
§288. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 
§289. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia lub religię albo etykę, do średniej  ocen, 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
 

       §290. 1. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen wlicza się oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowanych w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia o 
ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
 
2. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę 
klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 

 
§291. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł ten 
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  otrzymuje z 
tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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§292. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §287, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 
§293. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 
wyższej. 

 
§294. 1. Uczeń otrzymuje promocję z jedną oceną niedostateczną, gdy rodzice ucznia 

niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni złożą podanie z prośbą o udzielenie zgody na promowanie do 
klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną wraz z uzasadnieniem. 

2. Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu rozpatruje  podanie uwzględniając: 
a) opinię zespołu uczącego, co do dotychczasowych efektów pracy ucznia w trakcie 

minionego roku szkolnego; 
b) opinię nauczyciela przedmiotu, z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną, 

uwzględniając wysokość absencji, ocenę możliwości realizacji podstawy programowej; 
c) opinię wychowawcy, co do jego szczególnej sytuacji. 
 

3. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni, mają obowiązek skontaktować się ze szkołą 
w sprawie  decyzji Rady Pedagogicznej. 
 
4. W arkuszu ocen ucznia promowanego  z jednym stopniem niedostatecznym wychowawca dokonuje 
wpisu „Promowany warunkowo z jednym stopniem niedostatecznym”. 
 

§295. Niezłożenie podania równoznaczne jest z powtarzaniem klasy. 
 

§296. W przypadku różnic programowych, które wynikają z braku realizowania przez ucznia w 
poprzedniej szkole publicznej przedmiotów objętych planem nauczania w szkole publicznej, do której 
uczeń został przeniesiony w trakcie roku szkolnego, zaliczenie może się odbywać w formie egzaminu 
ustnego lub pisemnego przeprowadzanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Formę 
zaliczenia, termin  i zakres materiału obowiązującego przy zaliczeniu powinien ustalić nauczyciel 
przedmiotu. 

Ukończenie szkoły 
 
§297. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) w przypadku branżowej szkoły I stopnia  – przystąpił ponadto do: 
a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia niebędącego młodocianym pracownikiem 

oraz ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym  w celu przygotowania 
zawodowego u pracodawcy niebędącym rzemieślnikiem; 

b) egzaminu czeladniczego – w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem 
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zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego 
rzemieślnikiem. 

2. Uczeń branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.1 i 2 
powtarza ostatnią klasę tej szkoły. 

 
§298. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w §297, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 
§299. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia lub religię albo etykę, do średniej  ocen, 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
 

 §300. 1. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus 
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, wlicza się także końcowe  
oceny  klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowanych w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia 
o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
 
2. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen wlicza się także końcową  ocenę 
klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych. 

 
Procedura wglądu do prac uczniowskich oraz arkuszy egzaminacyjnych 

 
§301. Pisemne prace uczniowskie są dokumentami wewnątrzszkolnymi i mogą być udostępniane 

uczniom i ich rodzicom tylko do wglądu w szkole. 
 
§302 Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace 

pisemne. 
 
§303. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia pisemne prace ucznia w szkole 

podczas konsultacji nauczycielskich, w czasie wywiadówek lub innych ustalonych przez nauczyciela 
z uczniem lub rodzicem terminie. 

§304. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca 
oceniania ucznia, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie ustalonym 
przez dyrektora szkoły. 

 
§305. Udostępnianie odbywa się  w obecności  dyrektora i nauczyciela uczącego danego 

przedmiotu.  
 
§306. Dokumentacji, o której mowa w §301  i §302 uczeń  lub rodzic nie może wynosić poza 

teren szkoły. 

§307. W/w prace mogą być kopiowane lub fotografowane przez uczniów lub rodziców tylko za 
zgodą dyrektora szkoły  lub nauczyciela. 
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Warunki klasyfikacji i uko ńczenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 
 
§308. Zasady organizacji KKZ określa Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w 

Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. 
 
§309. W szczególności ustala się  następujące warunki zaliczenia kursu: 
1) Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu KKZ jest uzyskanie przez słuchacza 

zaliczenia z każdego przedmiotu przewidzianego w planie nauczania kursu; 
2) Do zaliczenia z poszczególnych przedmiotów, są dopuszczone osoby, które  uczestniczyły w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania w wymiarze co 
najmniej 50% czasu przeznaczonego na realizację tych zajęć; 

3) Oceny spełnienia poziomu wymagań zawartych w podstawie programowej dokonuje 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia nie rzadziej niż co 20 godzin zajęć. W przypadku 
przedmiotu liczącego 20 godzin zajęć i mniej wymagane są  przynajmniej dwie formy kontroli 
spełnienia poziomu wymagań zawartych w podstawie programowej; 

4) Słuchacz spełniający/nie spełniający wymagania zawarte w podstawie programowej na 
poziomie określonym w pkt. 2) i w sposób określony w pkt 3) otrzymuje adnotację zal./nie zal. 
w dzienniku kursu; 

5) Z przeprowadzonego zaliczenia nauczyciel prowadzący zajęcia sporządza protokół zaliczenia 
kursu, który zawiera: 

a)  nazwę przedmiotu, nazwę i oznaczenie kwalifikacji, 
b)  imię i nazwisko nauczyciela, 
c)  datę rozpoczęcia i zakończenia kursu, 
d)  wynik zaliczenia – zaliczony/nie zaliczony 
e)  czytelny podpis nauczyciela. 

 
§310. Osoba podejmująca kształcenie Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym posiadająca: 
1) dyplom zawodowy; 
2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny; 
3) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 

równorzędny; 
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski; 
5) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 
6) świadectwo ukończenia liceum profilowanego; 
7) certyfikat kwalifikacji zawodowej; 
8) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 
9) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

- jest zwalniana, na swój wniosek złożony dyrektorowi szkoły, z zajęć dotyczących odpowiednio 
treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o 
ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie. 
 
 §311. Osoba podejmująca kształcenie Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym posiadająca 
zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek 
złożony dyrektorowi szkoły, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie. 
 

§312. 1. Szkoła organizuje praktykę dla słuchaczy KKZ, jeżeli nauczana kwalifikacja została 
wyodrębniona w zawodzie kształcącym na poziomie technika w wymiarze określonym w podstawie 
programowej. 
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2. Odbycie i zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym do ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu  
Zawodowego. 
 

§313. Osoba, która uzyskała ze wszystkich przedmiotów objętych kwalifikacyjnym kursem 
zawodowym, otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (wzór 
zaświadczenia określa załącznik do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych). 
 
 

IX ZASADY REKRUTACJI  
 

§314. Rekrutacja do szkoły odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 

§315. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy spełniają formalne wymogi kwalifikacyjne i 
złożą wymagane dokumenty.  
 

§316. W ustalonym terminie Dyrektor Szkoły przedkłada projekt naboru do klas pierwszych 
organowi prowadzącemu szkołę. 

 
§317. W terminie do 15 marca Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w której 

składzie muszą się znaleźć co najmniej trzej nauczyciele tej szkoły, a w jej skład nie może wchodzić 
dyrektor szkoły  oraz osoba, której dziecko ubiega się o przyjęcie do niej. 

 
§318. Prace komisji rekrutacyjnej mogą być prowadzone jeśli w jej posiedzeniu bierze udział co 

najmniej 2/3  osób wchodzących w jej skład.   
 
§319. Członkowie komisji są zobowiązanie do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzeń 

komisji. 
 
§320. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający datę, imiona i nazwiska  

przewodniczącego i obecnych członków komisji, a także informacje o czynnościach i decyzjach 
komisji poświadczone podpisem jej przewodniczącego. 

 
§321. Zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi w sprawie przeprowadzenia naboru do 

szkół ponadpodstawowych Szkolna Komisja Rekrutacyjna opracowuje szczegółowe zasady przyjęcia 
uczniów do szkoły na dany rok szkolny. 

1) do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia przyjmuje się kandydatów posiadających 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) o uczestnictwo w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą ubiegać się wszystkie 
zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, które mają ukończony 18 rok życia lub 
osoby nieletnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej;  

3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kandydaci muszą 
posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych; 

4) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba wolnych 
miejsc w szkole, przyjmuje się kandydatów zgodnie z kryteriami ustalonymi przez komisję 
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rekrutacyjną, zatwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły; 
5) uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić możliwości dalszej nauki 

i uwzględnić w wymaganiach rekrutacji Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 

§322. Nabór na pierwsze semestry Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywa się zgodnie z 
planem rekrutacji i limitami miejsc ustalonymi przez organ prowadzący.  

 
§323. Szkolna Komisja Rekrutacyjna wykonuje końcowy protokół swojej pracy, który zawiera 

listy uczniów przyjętych do szkoły. 
 
§324. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości. 
 
§325. Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej ustaje z dniem 31 sierpnia. 
 
§326. Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera Regulamin Rekrutacji obowiązujący w Szkole. 
 
§327. Wszelkie decyzje w sprawie przyjęcia do szkoły w okresie od 1 września podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 
 

 
X KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 
§328. W Branżowej Szkole I Stopnia organizuje się zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 

zawodowego. 
 
§329. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do: 
1) egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodach; 
2) podjęcia pracy zawodowej; 
3) podjęcia dalszego kształcenia i awansu zawodowego. 

 
§330. Kształcenie zawodowe, o którym mowa w §328 odbywa się w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach i programy nauczania dla zawodu. 
 
§331. W ramach kształcenia zawodowego realizowane są zajęcia w kształceniu zawodowym 

teoretycznym i kształceniu zawodowym praktycznym. 
 

§332. Rodzaje zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego oraz minimalny wymiar 
godzin przewidziany do realizacji określają szkolne plany nauczania zgodne z ramowymi planami 
nauczania oraz podstawą programową kształcenia w zawodach. 
 
 §333. Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole w ramach obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 
 
 §334. Kształcenie zawodowe może odbywać się również poza szkołą u pracodawców na zasadach 
kształcenia dualnego, na wyższych uczelniach, a także podczas wycieczek, konferencji, seminariów, 
pokazów, spotkań i warsztatów organizowanych we współpracy z pracodawcami, ze 
stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. 
 
 §335. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym 
dla młodocianych pracowników, zwiększające szanse ich zatrudnienia 
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§336. Szkoła może organizować: 
1) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego oraz 

zawodowego; 
2) zajęcia  uzupełniające  dla  młodocianych  pracowników  w  zakresie  praktycznej  nauki  

zawodu przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
organizowane na wniosek pracodawców. 

 
§337. Szkoła stale wzbogaca i modernizuje bazę kształcenia zawodowego do poszczególnych 

zawodów i kwalifikacji. 
 

  §338.  Zasady organizacji kształcenia zawodowego określają odrębne przepisy. 
 
Praktyczna nauka zawodu 
 

 §339. Szkoła  organizuje  praktyczną  naukę  zawodu  w  formie  zajęć  praktycznych  w  ramach  
kształcenia zawodowego z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 
 
 §340. Celem zajęć praktycznych jest kształcenie umiejętności zawodowych, niezbędnych do 
uzyskania kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji w zawodach oraz przygotowanie uczniów do 
podjęcia pracy zawodowej. 
 

 §341. Organizacja zajęć praktycznych w poszczególnych oddziałach jest określona w szkolnych 
planach nauczania. 
 
 §342. Zakres wiedzy i umiejętności nabywanych przez uczniów w ramach zajęć praktycznych 
określony jest w programie nauczania dla danego zawodu zgodnym z podstawą programową. 
 

§343. Zajęcia praktyczne organizowane są w warsztatach i pracowniach szkolnych, zakładach 
produkcyjnych lub u pracodawców na podstawie umów lub porozumień. 

§344. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych pracowników w celu 
opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym 
zawodzie. 

§345. Zajęcia praktyczne odbywają się dla uczniów branżowej szkoły I stopnia w formie 
praktycznej nauki zawodu. 

 
§346. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o 

pracę z pracownikiem młodocianym lub na podstawie umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą dla 
uczniów, którzy ukończyli 18 lat. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców, z którymi szkoła 
zawarła umowę. 

§347. W ramach zajęć praktycznych warsztaty szkolne mogą świadczyć usługi na rzecz 
środowiska lokalnego, a także współpracować z innymi szkołami, instytucjami oraz podmiotami. 

§348. Zajęcia praktyczne organizowane są przez Szkołę lub pracodawcę. 

§349. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznych dla uczniów w wieku do lat 16 nie może 
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przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin. 

§350. Zajęcia praktyczne mogą być organizowane w systemie zmianowym. 

§351. Uczniów na zajęciach praktycznych obowiązuje odzież ochronna odpowiadająca przepisom 
bhp. 

§352. Do zajęć edukacyjnych w pracowniach szkolnych, w których realizowane jest kształcenie 
zawodowe praktyczne może przystąpić uczeń posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki 
zawodu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

§353. Uczeń, który przedstawi nauczycielowi zajęć praktycznej nauki zawodu zwolnienie 
lekarskie z zajęć praktycznych z powodu urazu lub wypadku nie może być dopuszczony do udziału w 
tych zajęciach. 

  §354. Zajęcia praktyczne są prowadzone w grupach. Podziału na grupy dokonuje się 
uwzględniając: 

1) zalecane warunki i sposoby realizacji tych zajęć określone w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie; 

2) posiadaną bazę dydaktyczną; 
3) przepisy bhp; 
4) rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu; 
5) ustalenia organu prowadzącego. 
 

 §355. Odpowiednia liczba uczniów w grupie powinna zapewnić realizację podstawy programowej 
i programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, odpowiadać 
przepisom bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy oraz przepisom w sprawie prac wzbronionych 
młodocianym, a także warunkom lokalowym i technicznym w miejscu odbywania zajęć 
praktycznych. 
 
 §356. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z kierownikiem 
warsztatów szkolnych oraz nauczycielami praktycznej nauki zawodu uwzględniając zatwierdzoną 
przez organ prowadzący organizację szkoły na każdy rok szkolny. 
 
 §357. Umowę o praktyczną naukę zawodu poza Szkołą z podmiotem przyjmującym uczniów na 
zajęcia praktycznej nauki zawodu zawiera Dyrektor Szkoły. 
 
 §358. Do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami poza Szkołą Dyrektor może wyznaczyć 
nauczycieli zajęć praktycznych. 
 

§359. Podpisanie przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem młodocianym oznacza 
przyjęcie przez pracodawcę obowiązku realizacji programu nauczania praktycznej nauki dla danego 
zawodu. Pracodawcy w umowie o pracę stosują aktualną klasyfikację szkolnictwa zawodowego. 

 
§360. Realizacja zajęć praktycznych na terenie zakładów odbywa się pod opieką wyznaczonego 

pracownika zakładu. Za prawidłowy przebieg zajęć praktycznych odpowiedzialny jest wyznaczony 
pracownik zakładu oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego. 

 
§361. Uczeń z praktycznej nauki zawodu oceniany jest na podstawie kryteriów, wynikających z 
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Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu, instruktora 
praktycznej nauki zawodu, opiekuna praktyk zawodowych lub Kierownika Szkolenia Praktycznego. 

 
§362. Uczeń, z którym rozwiązano umowę o praktyczną naukę zawodu zobowiązany jest do 

poinformowania szkoły o tym fakcie i niezwłocznego podpisania nowej umowy z innym pracodawcą. 
Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym stanowi podstawę do skreślenia ucznia z listy uczniów. 

 
§363. Uczeń ma prawo zmienić zawód na pomocniczy lub zmienić pracodawcę. Czas na 

poszukiwanie nowego pracodawcy i podjęcie zajęć praktycznej nauki zawodu wynosi 2 tygodnie. 
  

§364. Niepodpisanie nowej umowy o praktyczną naukę zawodu w ciągu dwóch tygodni od dnia 
otrzymania informacji przez Szkołę o rozwiązaniu umowy z młodocianym, może być podstawą do 
podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną o skreśleniu młodocianego z listy uczniów z powodu braku 
możliwości zrealizowania programu nauczania praktycznej nauki zawodu. 
   

§365. Szkoła, na prośbę młodocianego lub jego rodziców/opiekunów prawnych może podjąć 
działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracodawcy, z którym uczeń mógłby podpisać nową 
umowę o pracę. 
  

§366. 1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną końcoworoczną z praktycznej nauki zawodu 
nie otrzymuje promocji. Uczeń może ubiegać się o egzamin poprawkowy na zasadach zapisanych w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza pracodawca we współpracy ze Szkołą. 
 
Warsztaty szkolne 
  
 §367. Warsztaty szkolne są integralną częścią Szkoły. 
 
 §368. W warsztatach szkolnych realizowana jest praktyczna nauka zawodu powiązana ściśle z 
produkcją wyrobów i usługami przemysłowymi. 
 
 §369. Organizacja warsztatów szkolnych stwarza warunki do prowadzenia praktycznej nauki 
zawodu i wychowania uczniów w zakresie: 

1) umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres danego zawodu; 
2) umiejętności stosowania oraz konserwacji narzędzi, sprzętu, maszyn; 
3) umiejętności doboru i oszczędzania materiałów; 
4) umiejętności sporządzania oraz korzystania z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz 

nowoczesnego sprzętu informatycznego; 
5) umiejętności stosowania procesów technologicznych; 
6) organizacji i kultury pracy na stanowisku roboczym; 
7) konfrontowania teorii z praktyką; 
8) kształtowania kompetencji i nawyków związanych z: 

a) wdrażaniem do uczenia się przez całe życie, 
b) odpowiednim zarządzaniem czasem, 
c) kształtowaniem umiejętności pracy zespołowej, 
d) kształtowaniem prawidłowych postaw w stosunkach międzyludzkich, 
e) przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 §370. Zajęcia dydaktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się zgodnie ze Szkolnym 
Kalendarzem Roku Szkolnego i tygodniowym rozkładem zajęć ustalonymi przez Dyrektora Szkoły. 
 
 §371. Godzina zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych wynosi 55 minut, zachowując 
tygodniowy czas pracy obowiązujący w planie nauczania. 
 
 §372. Pracą warsztatów kieruje kierownik warsztatów, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi 
Szkoły. 
 
 §373. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania warsztatów szkolnych określa 
Regulamin Warsztatów Szkolnych. 
 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  
 
 §374. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę 
programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia 
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

 
 §375. Warunki organizowania i prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych określone 
są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych.    
 
    §376. Kształcenie na KKZ może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym 
kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w 
tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. 
 
 §377. 1. Minimalna liczba godzin kształcenia na KKZ jest równa minimalnej liczbie godzin 
kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej 
kwalifikacji.  
 
2. Podany w podstawie programowej wymiar godzin dotyczy kursu realizowanego w formie 
stacjonarnej.  
 
3. W przypadku KKZ realizowanego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia 
zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego 
określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 
 
 §378. Liczba słuchaczy uczestniczących w KKZ prowadzonym przez placówkę wynosi co 
najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 

 §379. Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy złożą Wniosek o 
przyjęcie na KKZ oraz posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 
 §380. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na KKZ określają przepisy 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
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 §381. W przypadku gdy  KKZ kształci w zawodzie,  w którym wymagana  jest  praktyka 
zawodowa, uczestnicy KKZ są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie 
programowej w czasie trwania kształcenia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Podstawą 
odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana między dyrektorem 
szkoły a zakładem pracy przyjmującym uczestników KKZ na praktykę. 
 
 §382. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się zaliczeniem na podstawie egzaminów z 
przedmiotów, które były realizowane na danym KKZ. Do egzaminów, które są przeprowadzane na 
ostatnich zajęciach z poszczególnych przedmiotów, są dopuszczane osoby, które były obecne 
przynajmniej na 50% zajęć przewidzianych w ramowym planie nauczania dla KKZ. 
 

 §383. Osoba, która uzyskała zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych KKZ, otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (wzór zaświadczenia określa 
załącznik do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 
 
 

 
XI POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
 

§384. Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu Ustawy o 
Systemie Oświaty i nie stanowi działalności gospodarczej organu prowadzącego. 

 
§385. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

§387. Szkoła jest jednostką publiczną. 
 
§388. Pierwszy Statut nadaje organ prowadzący Szkołę. Nowelizowanie Statutu to zadanie Rady 

Pedagogicznej. 
 
§389. Do Statutu szkoły mogą być wprowadzone zmiany na wniosek:  
1) dyrektora szkoły, 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) organu nadzorującego szkołę, 
4) organów szkoły. 
 
§390. O zmianach w Statucie powiadamia się organy wewnętrzne szkoły, organ prowadzący i 

organ nadzorujący. 
 
§391. Dyrektor szkoły  opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu. 

 
§392. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§393. Tablice i pieczęcie poszczególnych typów szkół wchodzących w skład zespołu szkół 

zawierają nazwę zespołu i nazwę typu szkoły. 
 

§394. Nazwy Szkół używane są w pełnym brzmieniu, na pieczątkach może być używany skrót 
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nazwy. 
 
§395. 1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą 

w skład zespołu szkół, podaje się nazwę szkoły.  
 

2. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest  na pieczęci urzędowej. 
 

§396. Szkoła posiada własne logo, sztandar oraz ceremoniał szkolny, który określa sposób 
przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zawiera 
zasady zachowania się młodzieży w trakcie tychże uroczystości.  

 
§397. Sztandar jest przechowywany na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w zamkniętej 

gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 
 
§398. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów o nienagannej postawie i 

wzorowym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy ) i asysta. 
 

 §399. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 
 

§400. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione samorząd szkolny i 
zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

 
§401. Kadencja pocztu trwa jeden rok lub dłużej (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 
 
§402. Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki. 
 
§403. Stałym elementem uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z 

przestrzeganiem następujących zasad: 
1) wprowadzenie sztandaru; 
2) hymn państwowy; 
3) część oficjalna uroczystości; 
4) wyprowadzenie sztandaru. 
 
§404. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 
1) Inauguracja roku szkolnego, 
2) Dzień Edukacji Narodowej, 
3) Święto Niepodległości, 
4) Święto Narodowe 3 Maja, 
5) Pożegnanie absolwentów, 
6) Zakończenie roku szkolnego, 
7) I inne uroczystości państwowe i szkolne. 
 
§405. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§406. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
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